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Сажетак: 

У раду је свеобухватно анализирано стање животне средине у општини 

Краљево. Најпре су дати подаци о природним карактеристикама, историји и 

становништву ове општине. Детаљно су разматрани сви чиниоци који утичу на 

квалитет живота у овој средини, са посебним освртом на стање ваздуха, воде, 

земљишта, отпада и нивоа буке. Дат је и предлог мера њене заштите, са циљем да се 

тренутно стање у општини Краљево унапреди и побољша. 

Кључне речи: животна средина, ваздух, вода, земљиште, отпад, бука 

Abstract:  

In this work is comprehensive analysed the conditions of environment of the 

municipality of Kraljevo. First of all is  given data of the natural characteristics, history and 

population of this municipality. Examined in detail all the facts which influenced the 

quality of this environment, with a special review of the air condition , water , land , waste 

and the level of noise.  There is also given a proposal for measures it's own protection , 

with the aim of improving the current conditions of municipality of Kraljevo.  

 

Key words: еnvironмent protection, air, wather, land, protection measures, waste 
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1. Увод 

„Животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. Природне 

вредности су природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, 

геолошки ресурси, биљни и животињски свет“.1  

Главни узрок нарушавања животне средине је неадекватна експлоатација 

природних ресурса од стране човека. Свако нарушавање животне средине директно 

и индиректно доводи до њеног загађења, које има несагледиве последице на цео 

екосистем. 

,,Загађење јесте непосредно или посредно уношење материја, вибрација, 

топлоте или буке у ваздух, воду или земљиште изазвано људском активношћу које 

може бити штетно по здравље људи или квалитет животне средине и које може 

довести до оштећења материјалних добара.''2 

Здравље људи и животна средина представљају комплексну област у којој је 

присутан узрочно-последични однос, при чему свако нарушавање животне средине 

доводи до угрожавања здравља људи. Данас смо сведоци да велики део Србије трпи 

неки од облика загађења. Посебно је то изражено у њеним економски 

најразвијенијим деловима, каквa је и општина Краљево. Да би се спречио примат 

економије над екологијом, неопходно је више радити на унапређењу и заштити 

животне средине. 

Општина Краљево је смештена у источном делу чачанско-краљевачке 

котлине на ушћу реке Ибар у Западну Мораву. Oдликује је земљиште погодно за 

развој пољопривредне производње. Добар физичко-географски положај условио је  

да се у општини Краљево поред пољопривредне производње, упоредо развијају 

привредне делатности, на који су велики утицај поред географског положаја, имали 

рудно богатство, као и развијена саобраћајна мрежа.  

Висок степен урбанизације, индустрализације и недовољна брига о животној 

средини довели су до нарушавања равнотеже у природи што је условило појаву 

загађења ваздуха, воде и земљишта, а као крајњи резлутат доводи до погоршања 

здравља људи и има негативан утицај на развој биљног и животињског света. 

Предмет овог рада представља сагледавање стања животне средине на 

територији општине Краљево, са свим његовим особеностима и карактеристикама, 

                                                           
1Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д.,(2012), Основе заштите и унапређења животне средине, 

Универзитет у Приштини  са седиштем у Косовској Митровици и Висока туристичка школа струковних 

студија, Косовска Митровица и Београд 
2Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Службени Гласник РС, бр. 

135/2004 и  25/2015   
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као и проблема који доводе до нарушавања равнотеже у природи, које првенствено 

имају утицај на живот људи и животиња. 

Циљ рада је да се прикаже стање и проблеми животне средине на територији 

општине Краљево, као и да се изврши увид у податке, и анализом истих дође до 

предлога мера које треба предузети за њено побољшање. 

Проценом утицаја на елементе животне средине, извора и врсте загађења, као 

и стања квалитета животне средине на територији општине Краљево, долази се до 

мера које је неопходно предузети како би се побољшало стање чинилаца животне 

средине. 

У самом раду биће више речи о опису стања животне средине на територији 

општине Краљево, као и предлог мера које треба предузети за њено унапређење. 
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2. Географски положај општине Краљево 
 

Општина Краљево обухвата површину од 1529 км2, и њу чине 92  насељена 

места. Простире на северу до општине Кнића, на североистоку до општина 

Крагујевац и Рековац, на истоку се граничи са Трстеником, Врњачком бањом и 

Александровцем, на југу се протире до Рашке, а на југозападу се граничи са 

Ивањицом, док на западу са Чачком и Лучанима.  

 

Град Краљево је центар истоимене општине и Рашког округа. Град је 

подигнут у краљевачком сужењу источног дела чачанско-краљевачке котлине, крај 

реке Ибар, близу његовог ушћа у Западну Мораву. 

 

Рашком округу поред општине Kраљево припадају и општине: Врњачка бања, 

Рашка, Тутин и град Нови Пазар. 

Слика 1. Општина Краљево 

 

Извор :http://www.kraljevo.org/ 
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Захваљујући свом повољном географском положају, општина Краљево је 

постала значајна саобраћајна раскрсница Србије, кроз коју пролазе значајне друмске 

и железничке саобраћајнице. 

Слика 2. Саобраћајна карта Краљева 

 

 

Извор : http://www.moto-berza.com/ 

Најзначајнија друмска саобраћајница је ибарска магистрала, то је пут који 

прати природан ток реке Ибар. Она пролази кроз општину Краљево и спаја је са 

северним (Чачак, Ваљево, Београд) и јужним (Рашка, Нови Пазар, Сјеница) деловима 

Србије и наставља даље према Црној Гори.  

Општину Краљево са међународним ауто-путем Е75 (Суботица-Скопље-

Солун-Атина) повезују друмске саобраћајнице Краљево-Крагујевац-Баточина (80 км) 

и Краљево-Крушевац-Појате (82 км). То су путеви којим се из Републике Српске и 

Црне Горе, преко Краљева, најбрже стиже до Крагујевца, Крушевца, даље до Ниша и 

границе са Бугарском. 

У правцу југа, долином Ибра, општина Краљево има добре саобраћајне везе 

са Косовом и Метохијом и даље са Македонијом и Грчком. 

Важан фактор привредног и туристичког развоја једног краја представља и 

железнички саобраћај. Правцем запад-исток општину Краљево пресеца долина 

Западне Мораве којом воде важне железничке комуникације. Од великог значаја је 

железничка пруга Пожега-Чачак-Краљево-Крушевац-Сталаћ која представља везу 

краљевачке општине са пругом Београд-Бар и пругама међународног значаја 

Београд-Ниш-Скопље и Ниш-Софија-Истанбул. 

Када се крене од Краљева према северу, долином Груже, води пруга и друм у 

правцу Крагујевца и Лапова, даље према Београду. 
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Унутар саме општине су добре друмске везе, које повезују сва сеоска насеља 

са Краљевом, који је истовремено и центар општине. 

 

3. Физичко-географске карактеристике општине Краљево 
 

3.1. Геотектонске и геоморфолошке карактеристике 

„Геолошки састав краљевачког подручја чине: палеозојске, мезозојске и 

кенозојске творевине.“3 

Палеозојске стене које припадају старијем палеозоику јављају се у виду 

серпентисаних периодита ибарског комплекса, мермера, доломита, филита и 

серитских шкриљаца. Серпентин је распрострањен на подручју Троглава, Столова, 

западним деловима Гоча, на Чемерну и јужним деловима Котленика. Северни делови 

Гоча, као и источни делови Чемерна изграђени су од филита и серитских шкриљаца, 

док су јужни делови Чемерна изграђени од мермера и доломината. 

На подручју планине Јелице и у долини реке Лопатнице присутне су 

аргилофиличне стене и битуминозни танкослојевити кречњаци који представљају 

мезозојску формацију. 

Терцијални седименти представљени су првим медитераном, тортоном, 

сарматом, а затим и паноном и понтом. Неогени седименти откривени су на левој 

обали Лопатнице, и у горњем току Лађевачке реке. Тортоно је распрострањен у 

чачанско-краљевачком басену. Панонско-понтиjску серију чине централни делови 

чачанско-краљевачког, гружанског и врњачкобањског басена. 

У долинама Западне Мораве, Ибра и Груже, као и њиховим притокама 

распрострањене су квартарне наслаге  које припадају старијој лимничкој и млађој 

речној фази, јављају се у виду алувијалних наноса. 

Геолошку грађу  територије општине Краљево карактерише разноврсност која 

се огледа у појави различитих рудишта, минерала и наслага. 

У краљевачком басену развијене су угљоносне формације које се јављају у 

облику лигнита и каменог угља. Интензитет експлоатације лигнита у краљевачком 

басену се и поред његове мање енергетске вредности  временом повећавао тако да су 

настали бројни угљенокопи од којих су најпознатији Тавник, Милочај и Цветке. 

                                                           

3Милановић Д., (1973), Краљево и његово уже гравитационо подручје, Српско географско друштво, 

Београд 
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Много већи економски значај има експлоатација каменог угља која се одвија у три 

угљеносна басена: Јарандо, Ушће и Тадење. 

У долини Ибра, у близини Богутовца и Белој стени код Баљевца постоје 

рудници магнезита, док се на источним падинама Котленика, у Витковцу и 

Губеревцу јављају олово-цинкне руде. 

Поред поменутих руда, у краљевачком подручју јавља се разноврсно украсно 

камење чија се највећа налазишта леже на падинама Криваче, које је у прошлости 

коришћено за украшавање средњовековних манастира и цркава. 

У краљевачком подручју изражене су три велике морфолошке целине: 

1. зона котлинског дна 

2. обода 

3. планински оквир. 

Краљевачка котлина је формирана у олигоцену и у морфотектонском погледу 

је врло сложена. У неогену је представљала језеро, после чијег исчезавања је Западна 

Морава по дну усекла своје корито, а притоке некадашњег језера су постале њене 

притоке. Она представља текстонску потолину спуштену дуж бројних раседа где се 

јасно издвајају три дела: први који обухвата најсеверније делове ибарског 

серпентинског масива, други представљају Гледићке планине и трећи краљевачки ( 

моравско-гружански) басен са котленичким вулканогеним комплексом. 

„У Краљевачкој котлини секундарну морфотектонску целину представља 

матарушкобањски басен. Овај басен је формиран на укрштању западноморавске и 

ибарске раседне зоне. Ибарска представља споредну раседну зону правца југозапад- 

североисток. Ова зона, се пружа дуж десне обале Ибра између Краљева и Богутовца, 

и условила је стварање матарушког басена, као и појаву термоминералних извора.“4 

Краљевачка котлина се морфолошки уклапа и међусобно прожима са 

доњогружанском котлином која је такође дубоко спуштена. Прожимање краљевачке 

котлинe наставља се и са врњачкобањком котлином преко краљевачког сужења, где 

долази до уклапања и преласка једне у другу. Ерозивним радом Западне Мораве, 

Ибра и њихових притока настао је најнижи део краљевачке котлине. 

                                                           

4Милановић Д., (1973), Краљево и његово уже гравитационо подручје, Српско географско друштво, 

Београд 
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Обод краљевачке котлине чине огранци Котленика на северу, огранци Јелице 

на западу, огранци Троглава на југозападу, огранци Столова на југу и огранци Гоча 

на југоистоку. 

Планински оквир састоји се од четири планина, између којих су смештене три 

удолине. На северним деловима територије налазе се падине Котленика и Гледићких 

планина које представљају јужни део Шумадијских планина. Рашчлањене су бројним 

долинама притока Груже и Западне Мораве. Ове две планине су делови једне исте 

масе која је подељена на два дела, када је услед тектонских покрета дошло је до 

спуштања средишњих делова и настанка доњогружанске удолине. Такође, и северни 

огранци Старовлашких планина и Копаоника представљају делове једне исте 

стеновите масе. Међутим, она је данас подељена на мање планине дубоком долином 

Ибра и његових притока. 

Треба истаћи да и планине на југу и северу општине Краљево такође 

представљају делове једне исте стеновите масе. Међутим, средишњи делови те масе, 

на простору краљевачког сужења су потонули дуж дубоких расених пукотина, 

образујући средишњи део западноморавске удолине. 

Треба напоменути да у пролеће и јесен, након стихијских бујица прораде 

клизишта на неколико локација. Најтежа је ситуација уз саму обалу Ибра, где 

клижиште угрожава насеље Стара чаршија. 

 

3.2. Климатске карактеристике 
 

На територији општине Краљево изражена су два основна климатска типа: 

умерено-континентални и планински. Нижи делови краљевачке котлине имају 

умерено-континенталну климу, док планински делови имају оштру планинску 

климу. 

 

Умерено-континентална клима одликује се топлим и сувим летима, и  

хладним зимама. Док су за планинску климу карактеристичне доста дуге, оштре зиме 

са великом количином снега и лета са доста падавина.  

 

Како се мењају годишња доба, тако се мења и температура ваздуха, количина 

и облици атмосферског талога, облачност, као и правци ветрова и друге 

метеоролошке појаве. 

 

Средишња годишња температура ваздуха у општини Краљево износи 11°C. 

Средње месечне температуре лети износе око 22°C у јулу месецу, док зими износе 

око 0°C у јануару. 
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Падавине представљају климатски елемент који директно утиче на вегетацију, 

формирање насеља и начин живота. Највећи утицај на режим падавина у 

краљевачкој општини има продор влажних ваздушних маса са западних и 

северозападних делова Атланског океана, затим топле ваздушне масе са јужних и 

југозападних делова Средоземља, и продор хладних ваздушних маса са севера и 

североистока. Средње годишње количине падавина достижу око 734 мм воденог 

талога. Најкишовитије годишње доба је лето са просечном количином падавина 

228,1 мм, док је зима годишње доба са најмањом количином падавина, просечно 

157,7 мм. Највише падавина има у јуну, а најмање у фебруару и марту. Период 

јављања снега је од октобра до маја, најчешће се јавља у јануару, док просечно 

трајање снежног покривача износи 47,5 дана. Што се магле тиче најчешће се јавља у 

октобру, а годишњи просек 54,5 дана. 

 

Најчешћи ветар који се јавља у току године је западни са око 70%. Нешто 

мање са 60% јављају се ветрови са северозапада и југозапада. Ређи ветар који се 

јавља  је источни ветар са 50%. Ветрови са осталих простора су знатно ређи, као 

рецимо северни са свега 18%, јужни са 9%. Може се напоменути да највећа средња 

брзина ветра, без обзира на правац, јавља се у марту и износи 2,4 м/с, док је најмања 

у јануару, јулу и августу и износи 1,3 м/с. 

 

Инсолација износи 2032 сата, што одговара средњем трајању инсолације од 

5,6 сати дневно, док просечна годишња облачност износи 58%. Највећа облачност је 

зими и износи 74% у децембру, а најмања је лети 40% у августу. 
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Табела 1. Климатске одлике од 1961. до 2010. године 

 

Извор: Републички хидрометолошки завод 

 

 1961-1990 1981-2010 

ТЕМПЕРАТУРА °C 

Средња максимална 16,7 17,2 

Средња минимална 5,7 6,2 

Нормална вредност 11,0 11,5 

Апсолутни максимум 38,9 43,6 

Апсолутни минимум -24,0 -23,7 

Ср. бр. мразних дана 88,3 86 

Ср. бр. тропских дана 25,0 34 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА (%) 

Просек 74,1 73 

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА 

Просек 1835,2 1842,8 

Број ведрих дана 63,5 62 

Број облачних дана 126,0 114 

ПАДАВИНЕ (mm) 

Ср. месечна сума 761,0 740,3 

Маx. дневна сума 124,1 75,8 

Ср. бр. дана >= 0.1 mm 149,1 143 

Ср. бр. дана >= 10.0 mm 23,7 23 

ПОЈАВЕ (број дана са....) 

снегом 38,4 37 

снежним покривачем 47,5 49 

маглом 54,5 50 

градом 1,2 1 
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Упоређујући податке за период од 1961. до 1990. и од 1981. до 2010. године 

дошло се до следећих запажања:  

- анализа параметара који одређују средњу максималну и средњу минималну  

вредност указује да је дошло до повећања температуре у периоду од 1990. до 

2010. године, као и да је у том периоду повећан број мразних и тропских дана; 

- влажност ваздуха је била повећана у периоду од 1961. до 1990. године; 

- број ведрих и облачних дана било је већи у периоду од 1961. до 1990. године; 

- просечно гледано падавина је било више у периоду од 1961. до 1990. године; 

- снежни покривач био је већи у периоду од 1990. до 2010. године, док број дана са  

маглом и градом био већи у периоду од 1961. до 1990. године. 

 

3.3. Хидролошке карактеристике 

На територији општине Краљево најзначајније реке су: Западна Морава, Ибар 

и Гружа. Остале мање реке и потоци припадају сливовима притока тих већих река, и 

оне скоро целом својом дужином припадају општини Краљево. 

Западна Морава представља највећи речни ток који протиче на територији 

општине Краљево. Она настаје од вода Моравице и Ђетиње источно од Пожеге. Тече 

према истоку кроз овчарско-кабларску клисуру, чачанску котлину, краљевачко 

сужење, крушевачку котлину и код Сталаћа се спаја са Јужном Моравом и гради 

Велику Мораву. Део тока Западне Мораве који припада краљевачкој општини, је део 

њеног средњег тока између села Обрва и Угљарева на дужини од 35 км. “Код села 

Обрва које се налази на око  130 км узводно од става Западне и Јужне Мораве река се 

налази на око 200 м.н.в., а код Угљарева које се налази на 80 км узводно од 

поменутих става река је на око 170 м.н.в.“5 Краљевачком рејону припада око 35 км 

дужине тока Западне Мораве и на тој дужини пад реке је 70 метара. Највеће протоке 

Западне Мораве су Ибар и Гружа, док остале притоке су су мање реке и потоци.  

Ибар је највећа притока Западне Мораве. Настаје од пет врела и извора на 

северној страни планине Хајле у источној Црној Гори од којих је најнижи извор и 

најјачи. Oдатле затим тече претежно клисурастом долином ка истоку до Косовске 

Митровице, одакле скреће ка северу до Краљева, и источно од њега се улива у 

Западну Мораву. Краљевачкој општини припада доњи део тока Ибра, низводно од 

Полумира, на дужини од 70 км. Ибар је бржа река од Западне Мораве, посебно у 

клисури између Полумира и Матаруга, на дужини од 33 км, и са ширином корита од 

50 метара. На више места у кориту јављају се брзаци. Низводно од села Матаруга, 

Ибар поприма карактеристике равничарске реке и прави велике и мале лактове 

крећући се од једне до друге стране долине,  и ту се његов ток смирује. Дужина реке 

Ибар износи 273 км. Притоке Ибра су богате водом, и  он има око 138 притока од 

                                                           
5Група аутора(1966): Краљево и околина, Новинско издавачко предузеће, Београд 
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којих су најзначајнији Ситница у горњем току, Рашка у средњем и Студеница у 

доњем. Са леве стране су: Студеница, Дубочица и Лопатница, друге мање речице 

(Колањ, Пивница и др.), док се са десне стране уливају Брезаничка река, као и друге 

мање реке које долазе са западних Столова (Столачки поток, Премовац и др.). 

Студеница је најважнија притока Ибра. „Извире на површи Одвраћенице на 

планини Голији из слабијег извора на 1615 м.н.в. Долина јој је уска и дубока, а има и 

неколико мањих ерозивних проширења око ушћа својих притока. Има дужину од 60 

км, и површина слива износи 582 км2.“6 Одликује се великим падом – 21.1‰ и у 

Ибар уноси много шљунка. Њена највећа притока је Дајићка река. 

Рашка је лева притока Ибра. Извире из пећине код манастира Сопоћани. 

Дугачка је 39 км, а њен слив захвата површину од 1193 км2. Тече кроз дубоку долину 

са наизменичним проширењима и сутескама. „Има велики просечан пад 8.83‰, па 

самим тим и носи велику количину шљунка и песка који на њеном ушћу у Ибар 

образује подводну плавину.“7 

Лопатница представља леву притоку Ибра. Она настаје од вода реке 

Толишнице и Каонске реке испод села Станча на источној граници општине 

Краљево. Има карактеристике планинског речног тока и у Ибар се улива код 

Богутовца.  

Гружа настаје у источном делу планине Рудник на 626 м.н.в. и тече ка југу до 

ушћа у Западну Мораву, низводно од села Витановца. Њена дужина износи 62 км, а 

њен слив има површину од 622 км2. Има већи број мањих притока које у току лета 

пресушују. Њен просечан пад  је 6,33 ‰. У свом доњем делу има одлике равничарске 

реке. Од 1967. године њен ток је продужен за 220 метара што је довело до тога да се 

данас у њу улива Чукојевачка река, која се раније уливала у Западну Мораву 

Рибница је највећа река која целим својим током пролази кроз територију 

општине Краљево. У планинском делу између Столова и Гоча је њен горњи и средњи 

ток, док је доњи ток изграђен у језерским наслагама и крупним речним наносима 

јужно до Краљева. Дужина реке је око 26 км, а површина слива износи 115 км2. 

 

 

 

 

                                                           
6Дукић Д., (1978), Воде Србије, Српско географско друштво, Београд 
7Дукић Д., (1978), Воде Србије, Српско географско друштво, Београд 
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Слика 4. Хидрографска карта Краљева 

 

 

Извор: Водопривредни информациони систем Србије (ВИСС) 

 

У хидрографији општине Краљево термални извори имају посебно место и 

значај. Њиховим искоришћавањем настала су позната лечилишта Матарушка и 

Богутовачка бања.  

Минералне воде Матарушке бање потичу из термалне издани. “Прву хемијску 

анализу термоминаралних вода Матарушке бање извршио је М.Т. Леко одредивши и 

радиоактивитет. По његовим резултатима, објављеним 1922. године, главни саставни 

део матарушкобањске воде је сумпор-водоник и натријум-карбонат. По томе, ова 

термоминерална вода увршћена је у ред сумпоровитих алкалних киселих хипертерма 

са слабијим карактером муријатичних вода.“8 Температура воде је између 28 °С и 48 

°С. 

„По М. Луковићу у раседној зони код Богутовачке бање укрштају се два 

раседа: један, који се пружа десном обалом Ибра, правца СИ-ЈЗ, и други долином 

Лопатничке реке, углавном правца СЗ-ЈИ. Термални извори Богутовачке бање 

избијају из измењеног серпентина.“9 Богутовачка бања има три термална извора из 

којих избија радиоактивна и слабо сумпоровита вода. Температура воде је око 25 °С. 

                                                           
8Група аутора(1966): Краљево и околина, Новинско издавачко предузеће, Београд 
9Група аутора(1966): Краљево и околина, Новинско издавачко предузеће, Београд 
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 „Прву лабораторијску анализу извршио је М. Т. Леко јуна 1897. године и 

констатовао да је вода Богутовачке бање према хемијском саставу долази у ред 

индиферентних терма као и да је слична минералној води Овчарске бање.“10 

Према каснијим истраживањима које је објавио М. Т. Леко утрђено је да по 

хемијском саставу вода Богутовачке бање сврстана у ред слабо сумпоровитих 

хипертерма. 

Богутовачка бања лечи од болести, као што су: мишићне и живчане слабости 

организма, групе срчаних обољења са поремећајем у преводном систему и 

функционалном поремећају срца.  

Општина Краљево спада у општине које могу да се похвале богаством воде. 

Кроз територију општине Краљево протичу бројне реке међу којима су најзначајније 

Западна Морава, Ибар и Гружа које припадају црноморском сливу. Поред бројних 

површинских токова, територију општине Краљево карактеришу и бројни 

термоминерални извори Матарушке и Богутовачке  бање. 

3.4. Земљиште 

„Земљиште представља сложен биохемијски комплекс органских и 

минералних једињења.“11 Са педолошке тачке гледишта оно је растресит слој 

литосфере који је образован педогенетским процесима у дугом временском периоду 

и представља мање или више погодну средину за раст и развој биљака. Једном 

образовано земљиште није коначан „производ“ већ представља динамичну средину 

која се непрестано мења под утицајем климатских и биолошких фактора, као 

бројним човековим активностима.  

Краљевачку котлину одликује велики број земљишних јединица (типови, 

подтипови и варијатети), образованих на различитим подлогама. Најважнији 

земљишни типови који се срећу на овом подручју су: 

 алувијална земљишта 

 ливадска земљишта 

 смонице 

 псеудоглеј 

 лесивирано земљиште 

 кисело смеђе земљиште 

 хумусно- силикатно земљиште (ранкер) 

Алувијална земљишта су заступљена целим током  Западне Мораве и у доњем 

делу тока Ибра. На ушћу Ибра и Западне Мораве образована је аливијална тераса 

                                                           
10Група аутора(1966): Краљево и околина, Новинско издавачко предузеће, Београд 
11Локални еколошки акциони план за сеоске и приградске месне заједнице, Краљево 2005 
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тзв. Сијаће поље. Ако се изузму шљунковити наноси и чисти пескови на спрудовима 

где расте ракита (врба), алувијална земљишта имају мање више повољне физичке и 

хемијске карактеристике. Посебно су вредни иловасти алувијуми са плићим нивоом 

подземне воде који су погодни за гајење већине ратарских култура, а уз наводњавање 

и за гајење поврћа. 

Ливадска земљишта  су заступљена на вишем делу алувијалне равни Западне 

Мораве, Ибра и Рибнице. Ова земљишта покривају старе терасе ове три реке, срећу 

се на  надморским висинама од 194 до 204 м и одликују се великом плодношћу. 

Смонице су слабо проучена  земљишта на територији општине Краљева. Оне 

су тип земљишта који се одликује добрим хемијским особинама, богата су хумусом, 

али су лошијих физичких особина, на првом месту водно-вадушних и структуре. 

Зависно од матичног супстрата, одликују се киселом до неутралном реакцијом, 

средњим до високим садржајем хумуса, средњим садржајем фосфора и калијума, као 

и значајним капацитетом адсорпције катјона. Од катјона у адсорптивном комплексу 

доминирају калцијум и магнезијум. Повољне хемијске особине опредељују да се 

површине под смоницом углавном користе за гајење бројних ратарских култура. 

Псеудоглеј је једно од најрапрострањенијих земљишта у краљевачкој 

котлини. Захвата површину од 18000 хектара и може се поделити у три комплекса. 

Одликује се лошим физичким и хемијским особинама, првенствено малим садржајем 

хумуса, великом киселошћу и лошим водно-ваздушним особинама и захтева мере 

поправке (мелиорационе мере). Суштина мелиоративних мера је регулисање водно-

ваздушног режима, са циљем да се зона стагнације воде спусти испод ризосфере. 

Код површина која се користе у пољопривреди ово се некада може постићи дубоким 

орањем, којим се спушта ниво непропусног слоја за воду. Тек након регулисања 

водног режима фертилизација (ђубрење) даје максимални ефекат. Псеудоглеј је врло 

подложан ерозији због великог учешћа фракције праха у гранулометријском саставу. 

Прах има слабу моћ упијања воде, што и доводи до образовања површинских токова 

воде и појаве ерозије.   

Лесивирано земљиште је заступљено на вишим теренима, терасама Западне 

Мораве и Ибра. Одликују се бољим физичким особинама, него хемијским. 

Карактерише га велика киселост,  висок садржај мангана, никла и хрома. Зато је ово 

земљиште непогодно за пољопривредну производњу и углавном се користи у 

шумарству. 

„Кисело смеђе земљиште је највише распрострањено на Гледићким 

планинама, у атарима села Лешева, Раванице и Годачице, око Рудна–Радочела–

Мланче.“12 Одликују се знатном киселошћу, малим садржајем приступачних 

хранљивих материја (осим калијума) и ниским степеном засићености базама, што 

овај тип за пољопривреду чини слабо, а за шумарство средње продуктивно 

                                                           
12Локални еколошки акциони план за сеоске и приградске месне заједнице, Краљево 2005 
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земљиште. Искрчене површине се најчешће користе као пашњаци и ливаде, а ређе за 

гајење кромпира, овса, јечма и ражи, уз обавезно ђубрење. Неки варијетети кисело 

смеђих земљишта доста су подложни ерозији, посебно прашкасто-песковите 

варијанте на непропусним стенама, као што су кристални шкриљци и глинци. 

Хумусно силикантно земљиште (ранкер) је највише распрострањено на 

Столовима, на подручију Богутовца, Богутовачке бање и Станче, у околини Ушћа, 

око манастира Студенице. Одликују се слабим присуством хранљивих елемената, 

посебно калијумом и фосфором. Дубина ових земљишта је још један лимитирајући 

фактор продуктивности. Због тога су еколошко-производне могућности ранкера 

ограничене и она представљају примарно шумска земљишта релативно мале 

продуктивности. Међутим, неки бољи варијетети ранкера могу да се користе у 

пољопривреди, посебно за производњу кромпира. 

Поред тога што представља природни производ, земљиште је и основно 

средство производње у пољопривреди и шумарству. Зато су оцена производне 

способности земљишта, тражење могућности за њено повећање и одабир 

одговарајуће пољопривредне и шумарске биљне врсте најважнији проблеми који 

омогућавају стабилну производњу. Производне способности земљишта краљевачке 

општине, осим у зони простирања алувијума, ливадских земљишта и смонице, нису 

погодна за интензивну повртарску и ратарску производњу. Међутим, највећи део 

површина на благим падинама нижих делова околних планина, уз повољну климу 

представља идеално место за гајење бројних воћарских култура. На осталим 

површинама, у зависности од надморске висине, климе и производних особина 

земљишта срећу се зоне шума (листопадних и четинарских), ливада и пашњака. 

3.5. Биљни и животињски свет 

Територија општине Краљево је богата шумом. Шумски ресурси заузимају 

46.8% од укупне површине општине. У државном власништву се налази 62% 

шумских ресурса, а у власништву грађана 38% . Удео листопадних шума у укупној 

структури износи 79.4%, а четинарских 20.6%. Најзаступљеније врсте су буква и 

храст, буква са 49.9%, и храст са 26.8%.   

„Заштићена подручја су она која одликују изражена геолошка, биолошка, 

екосистемска и предеона разноврсност, због чега се актом о заштити проглашавају 

заштићеним подручјем од општег интереса.“13 На територији града Краљева налази 

се неколико заштићених природних добара: 

 парк природе “Голија“; 

 специјални резерват природе ''Гоч-Гвоздац''; 

 споменик природе ''Резерват окамењене шуме лужњака – ЛОЈАНИК''; 

 споменик природе ''Два храста лужњака у околини манастира Жича''; 

                                                           
13Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 
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 споменик природе ''Стабло храста лужњака – Обрва''; 

 споменик природе ''Стари храст у Годачици''; 

 споменик природе ''Смаилски крајпуташки храстови''; 

 споменик природе ''Стабло црног бора у клисури реке Ибар''. 

На територији града Краљева налазе се три локалитета обухваћена парком 

природе Голија:  

1. локалитет Испоснице- Горња Студеница; 

2. локалитет Радочело; 

3. локалитет Градина. 

Разноврсност флоре овог подручија је велика. Посебним значајем истичу се 

ендемичне и реликтне врсте, као и оне врсте које су временом постале угрожене.  На 

Голији се налази најочуванија и најлепша заједница планинског јавора (Acer 

heldreichi). Поред јавора, флористички значај имају и зеленика (Ilex aquiifolium) , као 

и ендемичне врсте: Alyssum markgrafii, Alyssum jancheni, Pancicia serbica, Viola 

elegantula и Verbascum adamovicin.14 

Слика 5. Зеленика (Ilex aquiifolium)           Слика 6. Планински јавор (Acer heldreichi) 

 

Извор: www.onlineplantquide.com                       Извор: agroekonomija - WordPress.com 

        

У погледу фаунистичке разноврстности, овај комплекс представља веома 

важан европски центар генетичке разноврсности и има велики значај за очување 

диверзитета птица Србије. На овом подручју су заступљене 56 врста птица које су 

                                                           
14Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 

http://www.onlineplantquide.com/
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заштићене као природне вредности (Buteobuteo, Aquiliachrysaetos, Falcoperegrnus, 

Tytoalba, Bubobubo i dr.).                                                               

                                                                                         Слика 7. Сова (Bubobubo) 

                                                                                 

Животињски свет је такође веома разноврстан, 

има вукова, лисица, дивљих свиња, зечева и других 

животиња на Соловима, Гочу, Чемерну, Гледићким 

планинама. Све планине имају и биљне врсте које их 

одвајају од других црембуси, нарцис и остале лековите 

биљке. 

                                                                                                             

Извор:Wikimedia Commons 

4. Друштвено-географске карактеристике општине 

Краљево 

 

4.1. Трагови најстарије насељености и историја града Краљева 

Најстарији трагови насељености на територији општине Краљево датирају 

још од  давнина. Прве насеобине настале су 2000. година пре нове ере. Од самих 

почетака повољан географски положај представља место сусрета утицаја разних 

сила, од природних до оних које је људска култура стварала. Под њиховим утицајем 

дошло је до настанка насеља на брегу леве обале Ибра који се улива у Западну 

Мораву.  

На основу данашњих истраживања  најстарији трагови насељености потичу из 

доба неолита: Дивље поље у Ратини и Лађариште у селу Врњци.  

Проналаском грчког шлема, златног и ћилибарског накита, керамичког посуђа  

на археолошким налазиштима у подручију Ибра и Западне Мораве сматра се да је 

грчки утицај стигао до ових крајева још у 4. веку пре нове ере. 

Ибарска долина, као природна саобраћајница довела је Римско царство. 

Стварење римских провинција на Балкану утицало је да територија данашњег града 

и његове околине постану гранична зона између Горње Мезије и Далмације.  Велики 

значај за римљане у овом крају представљало  је рудно богатство и постојање 

геотермалних извора. 

У средњем веку, доњи Ибар је представљао најстарије језгро привредног, 

друштвеног и политичког живота. Прва српска држава Рашка настала је у 11. веку, а 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwie64-uw43bAhXLIlAKHczdCJQQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ATierpark_Berlin%2C_Bubo_bubo_omissus%2C_252-357.JPG&psig=AOvVaw0lRy_n99LWtfUvbtwdDCgK&ust=1526673296563302
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малобројни подаци говоре о томе да је област Краљева била најактивнији део прве 

српске државе. О томе сведоче средњовековни град Маглич и бројни манастири:     

 манастир Студеница изграђен 1190. године, задужбина Стефана Немање; 

 манастир Жича изграђен 1219. године, седиште српске аутокефалне 

архиепископије; 

 манастири Љубостиња, Градац, Стара Павлица. 

Први писани подаци о селу Рудно поље потичу из пореских књига 

Смедеревског санџака из 1476. године. Ово насеље је основано у другој половини 14. 

века, и због свог повољног географског положаја  имало је улогу значајног 

предеоног насеља, на коме је касније настао данашњи град Краљево. 

За време владавине Турака село Рудно поље било је познато под именом 

Карановац, и оно се под овим именом помиње све до 1882. године. Карановац је 

првенствено био пољопривредно и сточарско насеље, а његов бржи развој је почео  

за време аустријске окупације Србије (1718-1739 г.) . 

Склапањем мировног уговора, Пожаревачког мира 1718. године,  утврђена је 

граница на Западној Морави између Аустрије и Турске. Тим поступком Карановац је 

постао погранично насеље и седиште одбеглих турака из насеља која су припала 

Аустрији. Карановац је 40-их година 18. века постало једно од највећих турских 

насеља у овом делу Србије. Године 1805., Карановац је освојен и спаљен од стране 

Срба. На том месту је настао нови српски Карановац који је постао значајан 

занатлијски и трговачки центар, али и војна база. Након освајања Карановца 

протерано је муслиманско становништво и почело је насељавање Срба. 

Карановац је до краја Првог српског устанка био седиште пожешке нахије, а 

за време устанка био је главна станица за побуну људства.  

У Другом српском устанку Карановац је ослобођен међу првим градовима  

јула 1815. године, и убрзо постаје један од  већих центара у овом делу Србије. 

Године 1882.,  краљ Милан Обреновић на молбу карановчана мења име 

Карановца у Краљево. 

4.1.1. Средњовековни град Маглич и манастири 

Маглич 

„У живописној клисури Ибра, око 20 км од Краљева, уздижу се зидине 

средњовековне тврђаве Маглич. Својим положајем на оштрој окуци реке и јединог 

пута који директно повезује моравску долину и Косово поље - имао је изванредан  
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стратегијски значај.“15 Маглич је подигнут на једном од западних огранка Столова, 

на узвишењу од 150 метара изнад нивоа реке, и захвата површину од 2 000 м2. 

Сматра се да имe Маглич потиче од силине магле која се спушта испод његових 

темеља. 

Само узвишење на коме је изграђена тврђава Маглич је неприступачно, осим 

са источне стране која је од нападача била обезбеђена дубоким ровом и највећом 

донжон-кулом која достиже висину 20 метара. Неправилног је облика, и прилагођен 

је терену на коме је изграђен. Има седам кула високих око десетак метара, и 

централну која се налази на највишој тачки тврђаве и два пута је виша од осталих. 

Имала је улогу осматрачнице.                        

„Унутрашњост платоа је подељена на два дворишта: западно, које је мање и 

без остатка грађевина и источно, са преосталим грађевинским објектима – црквом 

св. Ђорђа, палатом, кујном и другим остацима профане архитектуре, чије се намена 

није могла утврдити.“16 

Сматра се да је настао у првој половини 13. века. Први писани подаци о њему 

потичу из 1337. године у списима архиепископа Данила. Постоји неколико теорија о 

његовом настанку, али су две најприхватњивије. По једној, Маглич је подигао 

Стефан Првовенчани, а по другој подигла га је Јерина, жена депота Ђурђа 

Бранковића, у народу позната као проклета Јерина. 

Његова најзначајнија улога огледала се у заштити манастира Жиче и 

Студенице који се налазе у његовој близини. 

Маглич је од 1979. године проглашен спомеником културе од изузетног значаја.  

 

Слика 8. Тврђава Маглич 

Извор: www.panacomp.com 

                                                           
15Група аутора(1966): Краљево и околина, Новинско издавачко предузеће,  Београд 
16Група аутора(1966): Краљево и околина, Новинско издавачко предузеће, Београд 
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Манастир Студеница 

Код места Ушће, недалеко од ибарске клисуре, саграђен је манастир 

Студеница са црквом Пресвете Богородице у периоду од 1183. до 1196. године. 

Задужбина је Стефана Немање. Од 1986. године манастир Студеница је под 

заштитом UNESCO-a. 

Слика 9. Манастир Студеница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.infokraljevo.com 

Манастир Жича 

Манастир Жича саграђен је у близини Краљева, у периоду од 1210. до 1220.  

године. Задужбина је Стефана Првовенчаног. Када је 1219. године, српска црква 

стекла аутокефалност, Жича је постала средиште Српске архиепископије, на чијем 

челу је био Свети Сава. Он је ту крунисао и свог брата Стефана за краља, што су 

касније следили и остали Немањићи.  

Слика 10. Манастир Жича 

Извор: www.spc.rs 
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Mанастир Љубостиња 

Манастир Љубостиња се налази у близини Трстеника. Подигнут је у периоду 

између 1388. и 1389. године. Задужбина је књегиње Милице. 

Слика 11. Манастир Љубостиња 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:www.skyscrapercity.com 

 

4.1.2. Историја града Краљева 

Град Краљево је центар истоимене општине и Рашког округа. Налази се у 

средишњем делу централне Србије и припада Западном Поморављу. 

Још од давнина простор око доњег Ибра и Западне Мораве био је човеково 

станиште. О томе сведоче археолошка налазишта у Ратини, Кованлуку и Конареву.  

На овом простору своје трагове су оставили Стари Рим и Византија. Од тада датирају 

Јанок, Рајановац и у суседству Врњачка бања. Насеље Јанок се помиње још у 

византијским изворима из 10. века и сматра се да се налазило југозападно од 

Краљева на подручију данашњег Конарева. 

Приликом формирања прве српске државе ови крајеви су имали веома битну 

улогу у друштвеном, политичком и привредном животу. У овом подручју крајем 12. 

века и у 13. веку подижу се први манастири: Студеница у 12. веку, задужбина 

великог жупана Стефана Немање (оснивача независне српске државе и 

радоначелника династије Немањића), Жича почетком 13. века, задужбина Стефана 

Првовенчаног (седиште аутокефалне српске цркве и првог српског архиепископа 

Светог Саве). У 13. веку подигнут је и средњовековни град Маглич на важном 

стратешком месту. 

Средином 15. века српска држава пада под турску власт која је трајала веома 

дуго, све до почетка 19. века. Након ослобођења Карановац постаје значајно градско 

седиште Србије. 
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Током своје историје град Краљево је више пута мењао своје име. Први 

подаци о насељу које је постојало на месту данашњег града датирају још из 1476. 

године и носило је име Рудно поље. Нешто касније, око 1540. године у употреби је 

био двојни назив: Рудно поље и Карановац. Затим, на захтев грађана 19. априла 1882. 

године приликом посете Милана Обреновића назив Каранoвац је промењен у 

Краљево. У употреби је био и назив Ранковићево у периоду од 1949. до 1955., након 

чега је поново враћен назив Краљево.  

Након завршетка Првог светског рата, у Краљеву почиње нова фаза развоја са 

израженом индустријализацијом. Ова фаза је отпочела захваљујући улагању  

државног и страног капитала.  Железничка радионица је изграђена 1922. године и 

касније је прерасла у фабрику вагона. Фабрика авиона је изграђена у периоду од 

1926. до 1928. године, и тада су произведени први авиони у сарадњи са француском 

фирмом „Бреге“. 

У периоду од 1941. до 1944. године, за време немачке окупације заустављен је 

развој града и околине, где су разарањем и пљачком уништена индустријска 

предузећа и приватна имовина. У том периоду дошло је и до масовног страдања 

становништва где је за једног убијеног немачког војника стрељано стотину Срба, а за 

једног рањеног војника убијено педесет. После Другог светског рата долази до 

привредног, културног и урбанистичког развоја Краљева. 

Прва основна школа постоји од краја 18. века, док је прва средња школа 

отворена 1882. године. Почетком 20. века отворене су Трговачка школа и Гимназија, 

а нешто касније отворено је и више стручних школа. 

Краљево данас представља значајан културни, просветни и урбанистички 

центар. 

Слика 12. Краљево 

 
 

Извор: www.direkcijakv.net 
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4.2. Демографске карактеристике становништва 

Општина Краљево према попису из 1948. године имала је 75 657 становника, 

а према попису из  2016. године тај број се скоро удвостручио и износио је 120 722 

становника. Повољни услови за живот, величина територије, и многи други фактори 

утицали су на овакав пораст становништва, и формирање чак 92 насеља у општини. 

Највећи пораст броја становника био је у периоду 1948. до 2002. године  и износио је 

50 707 становника. 

Табела 2. Број становника општине  Краљево  у периоду од  1948-2016 године 

 

Година Бр. становника 

1948 75 657 

1953 82 454 

1961 91 580 

1971 106 153 

1981 121 622 

1991 125 772 

2002 121 707 

2011 125 488 

2016 120 722 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Табела 3. Годишња промена становништва у процентима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Републички завод за статистику 

Година Бр. Становника у % 

(1948-1953) +1,74%/год. 

(1953-1961) +1,32%/год. 

(1961-1971) +1,49%/год. 

(1971-1981) +1,37%/год. 

(1981-1991) +0,34%/год. 

(1991-2002) -0,30%/год. 

(2002-2011) +0,34%/год. 

(2011-2016) -0,77%/год. 
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Када би се број становника мењао као у периоду од 2011. до 2016.  са 

негативном стопом прираштаја (-0,77% годишње) укупан број становника за 

општину Краљево у 2018. години би износио  118 867 становника, што значи да би 

број становника у односу на 2011.  годину био смањен 6 621 становника.  

Прираштај становништва за општину Краљево  у периоду од  1948. до 1991. 

године бележи пораст, а у периоду од 1991. до 2002. године пад становништва, док у 

наредном периоду од 2002. до 2011. поново бележи пораст, а након тога у периоду 

од 2011. до 2016. поновни пад. 

Биолошку структуру становништва чине полна и старосна структура. Оне 

представљају најважије и највише изучаване структуре укупног становништва. На 

основу њих, односно полно-старосне структуре, изучавају се демографска и многа 

друга обележја као што су: природно кретање становништва, миграције, 

нупцијалитет, диворцијалитет итд.  

На основу података полно-старосне структуре становништва долази се до 

битних група становништва, као што су:17 

 предшколски контигент ( 0-6 година); 

 школско обавезни контигент (7-14 година); 

 радни контигент ( мушкарци 15-64 и жене 15-59 година); 

 женско фертилно становништво (15-49); 

 женско становништво у оптималном репродуктивном периоду (20-34 година); 

 први мобилизацијски контигент (18-34 година); 

 старачки контигент (некада 65, а данас 70 или 80 година); 

 контигент брачног становништва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17Кицошев С., Голубовић П., (2004) Геодемографија, Природно-математички факултет, Ниш 
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Табела 4. Број становника према полу у 2011.  години 

 

Старост у годинама Мушкарци Жене 

0-4 2 921 2 725 

5-9 3 454 3 062 

10-14 3 392 3 202 

15-19 3 799 3 518 

20-24 3 775 3 641 

25-29 3 982 3 824 

30-34 4 136 4 066 

35-39 4 414 4 399 

40-44 4 248 4 123 

45-49 4 044 4 010 

50-54 4 186 4 468 

55-59 5 102 5 483 

60-64 4 110 4 563 

65-69 2 639 3 198 

70-74 3 053 3 744 

75-79 2 403 3 146 

80-84 1 387 1 872 

+85 540 859 

Укупно 61 585 63 903 

 

Извор: Попис 2011, Књига 2 

 

На основу података из табеле бр. 4. долази се до закључка да је просечна 

старост мушкарца за општину Краљево у 2011.  години  износила 41  годину, а жена 

43.4  година.  
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Табела 5. Етничка структура становништва општине Краљево према попису из 2011. 

године 

 

Националност Број становника Број становника у % 

Срби 120 267 95,84% 

Црногорци 528 0,42% 

Македонци 224 0,18% 

Хрвати 162 0,13% 

Роми 1266 1,01% 

Бугари 33 0,03% 

Муслимани 44 0,04% 

Неизјашњени и неопредељени 850 0,68% 

Остали 2 114 1,67% 

Извор: Републички завод за статистику 

 

На основу података из табеле бр. 5. долази се до закључка да  већину 

становништва чине Срби, али да постоји и становништво друге националности, што 

указује на то да се општина Краљево одликује малом хетерогеношћу. Од 

националних мањина најбројнији су Роми, Македонци, Црногорци, док је број 

осталих мањина веома мали. 

 

Табела 6. Структура домаћинства према броју чланова 

Домаћинста у општини Број 
Удео у укупном броју 

домаћинства у општини(%) 

са 1 чланом 7 175 17,92 

са 2 члана 9 884 24,59 

са 3 члана 7 663 19,14 

са 4 члана 9 059 22,63 

са 5 чланова 3 587 8,96 

са 6 чланова 1 913 4,78 

са 7  чланова 556 1,39 

са 8  чланова 159 0,40 

са 9 чланова 47 0,12 

10 и више чланова 33 0,07 

Укупно 40 076 100 

Извор: РЗС, Попис 2002, Становништво, Књига 11 
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На основу података из табеле бр. 6. следи закључак да је укупан број 

домаћинства према попису из 2002. године износио 40 076, што указује на то да како 

је растао број становника, тако се и повећавао број домаћинства. У укупном броју 

домаћинства највећи удео имају домаћинства са два и четри члана породице, а 

најмањи удео имају домаћинства са десет и више чланова. 

4.3.  Насеља 

Територија општине Краљево захвата површину од 1529 км2
. На њеној 

површини се налази 92 насеља која се могу поделити у три зоне: 

1. зона приградских насеља; 

2. зона насеља на котлинској равни; 

3. зона планинских насеља. 

Зона приградских насеља обухвата дно краљевачке котлине од изласка Ибра 

из клисуре до његовог ушћа у Западну Мораву. Приградској зони припада 11 насеља, 

и то су: градска насеља Краљево, Матарушка бања и Рибница, и села Жича, 

Кованлук, Ковачи, Конарево, Матаруге, Прогорелица, Станча и Чибуковац.  

Зона насеља на котлинској равни обухвата део области која се пружа између 

приградске и планинске зоне. Овој зони припада села Богутовац, Замчање, 

Лопатница, Драгосињци и друга. 

Зона планинских насеља обухвата брдско-планински део краљевачког 

подручја. Њој припадају била и највише падине планина Чемерна, Столова и 

Троглава, као и огранци Гоча, Жељина и Радочела. Овој зони припадају: варошица 

Ушће и села Баре, Брзовик, Бојанићи, Борово, Брезна, Брезова, Бресник, Врх, 

Гокчаница, Долац, Дражинићи, Ђаково, Засад, Каменица, Камењани, Лозно, Маглич, 

Међуречје, Мељаница, Милиће, Мланча, Орља глава, Плана, Полумир, Предоле, 

Река, Рудно, Рудњак, Савово, Тадење, Трепче, Топлишница и Церје.  
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5. Стање и проблеми квалитета ваздуха општине Краљево 

Атмосфера је ваздушни омотач Земље који се састоји из три слоја: 

тропосфере, стратосфере и јоносфере. Најближи слој земљиној површини је 

тропосфера. Дебљина овог слоја износи 15 км, и у њему је највећа концентрација 

емисије отпадних гасова и честица између којих се непрекидно дешавају хемијске 

реакције са нормалним састојцима ваздуха. 

Вазух је смеса гасова и  чине га четри главна елемента: азот, кисеоник, аргон 

и водена пара. „Са највећим процентуланим учешћем истиче се азот са 78.088%, 

затим кисеоник са 20.949%, и аргон са 0,930%, док је садржај водене паре 

променљив, али може достићи и до 4%. Угљен-диоксид запремински учествује са 

0,0318%,  док удео осталих гасова као што су неон, хелијум, угљоводоници, оксиди 

азота,  ксенон, криптон, водоник, озон, сумпор-диоксид, угљен-моноксид и амонијак 

учествују запремински са 0,00012%.“18 

5.1.   Аерозагађење 

Аерозагађење представља загађење ваздуха повећаним присуством 

атмосферских аеросоли у ваздуху изнад граничних вредности. На загађење ваздуха 

утичу природни и вештачки извори. 

У природне изворе загађења спадају: 

 прашина са великих „голих“ површина са мало или без вегетације (пешчане 

олује); 

 дим и угљен-моноксид (СО)  који се ослобађају за време пожара; 

 вулканска активност, током које се ослобађају сумпор, његови оксиди, хлор и 

честице пепела; 

 слана испарења из океана; 

 космичка прашина; 

 гасови земљишта; 

 радон гас из природних радиоактивних области земље. 

У вештачке (антропогене) изворе загађења спадају: 

 рафинерије нафте, енергетска и сва друга индустријска постројења; 

 саобраћај (издувни гасови из моторних возила и других превозних средстава); 

 термичко загревање (термоелектране, загревање домаћинства); 

 енергетска постројења  која се заснивају на сагоревању фосилних горива (угља, 

нафте, гаса); 

                                                           
18Кићовић Д, Јакшић П, Кићовић Д. ,(2012), Основе заштите и унапређења животне средине, 

Универзитет у Приштини  са седиштем у Косовској Митровици и Висока туристичка школа струковних 

студија, Косовска Митровица и Београд 
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 депоније смећа (депонијски гас, метан, непријатан мирис); 

 фарбе, лакови за косу, лакови и аеросоли из спрејева и других растварачи; 

 војне активност (тестирање нуклеарног наоружања) и сл. 

Савремен начин живота који се манифестује преко убрзаног развоја 

индустрије и саобраћаја, утиче на повећање загађујућих елемената, па самим тим и 

на загађење ваздуха. 

Као последица загађења атмосфере јављају се четри главна проблема на 

глобалном нивоу, а то су: 

 појачан ефекат стаклене баште и глобално загревање; 

 смањење дебљине озонског омотача Земље, појава „озонских рупа“; 

 киселе кише; 

 смог. 

На загађење ваздуха у општини Краљево утичу индустријска постројења, 

топлане, саобраћај, индивидуална ложишта, неадекватна градска депонија, дивље 

депоније и сметлишта. Међу највећим индустријским загађивачима истичу се 

фабрика „Магнохром“, „Фабрика вагона“ и „Јасен“. 

5.2. Праћење квалитета ваздуха 

Праћење квалитета ваздуха на територији општине Краљево обухвата 

континуирана и системска мерења у циљу одређивања степена загађености, 

спровођењe мера за његово побољшање, информисањe јавности о резултатима 

мерења и предузетим мерама за смањење загађености. Приоритет овог мерења је 

првенствено заштита здравља становништва.  

„ Државну мрежу чине мерне станице и/ или мерна места за мерење: 

 регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у 

вадуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза; 

 квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима; 

 квалитета ваздуха у заштићеним природним добрима и заштићеној околини 

непокретних културних добара; 

 квалитета ваздуха у подручјима под утицајем одређених извора загађивања, 

укључујући покретне изворе; 

 алергеног полена.“19 

 

                                                           
19Закон о заштити ваздуха ,Службени Гласник Републике Србије бр.75/2010 и 63/2013 
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„ Циљ контроле квалитета ваздуха омогућује праћење загађености ваздуха у 

односу на граничне и толерантне вредности нивоа загађујућих материја: 

 праћење трендова концентрација по зонама градске територије; 

 детекцију повећаних концентрација загађујућих материја; 

 процену изложености популације; 

 информисање јавности; 

 идентификацију извора загађења или ризика; 

 анализу утицаја одређених извора загађивања на кавлитет ваздуха; 

 развој одговарајућих краткорочних планова и планова за упраљање квалитетом 

ваздуха; 

 предузимање превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од 

загађивања; 

 сагледавање утицаја предузетих мера на ниво загађености ваздуха.“20 

Контрола квалитета ваздуха прати се у граду Краљеву, док остали део 

територије општине Краљево није покривен мерним станицама. Праћење квалитета 

ваздуха обавља Завод за јавно здравље Краљево, који одрађује месечне извештаје и 

прослеђује их надлежним локалним и републичким органима. Континуирана 

контрола квалитета вазуха на територији  града Краљева спроводи се од 2005. године 

на девет мерних места.  Локације на којима се обавља мерење су: Скупштина града, 

Рибница, Пљакин шанац, Магнохром, Женева, Пекарство, Аутобуска станица, 

Сијаће поље, Полициска управа Краљево. 

Годишњи извештај доставља се у року од 30 дана, по истеку календарске 

године, док се месечни извештај мерења доставља 15 дана после завршеног месеца. 

Узорци вазуха се узимају на местима на висини од 1,5 метара до 10 метара од нивоа 

тла која нису изложена директном утицају извору загађења. 

„ Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха за 

период узроковања од 24 часа, гранична вредност и толерантна вредност за сумпор-

диоксид (SO2) су исте и износе 125 мг/м3, а за азот-оксид (NO2) те вредности су 85 

мг/м3. За исти период узорковања максимална дозвољена вредност за чађ је 50 

мг/м3.“21 

 

 

 

 

                                                           
20 "Сл. Лист града Краљева", бр. 16/2013 
21Закон о заштити ваздуха, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 10/2013 
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Табела 7. Квалитет ваздуха у општини Краљево за период од 2005. до 2016. године.  

Мерно место: ЗЗЈЗ 

 

Средња годишња концентрација (мг/м3) 

Година Сумпор-диоксид Чађ 

2005 13,32 5,67 

2007 4,10 2,79 

2008 4,63 9,42 

2009 2,87 9,25 

2010 1,79 6,73 

2011 1,79 6,27 

2012 1,61 7,73 

2013 1,54 16,13 

2014 <5 11,76 

2015 <5 7,33 

2016 0,69 5,18 

 

Извор: Завод за јавно здравље Краљево 

 

Табела 8. Квалитет ваздуха у општини Краљево за период од 2008. до 2016. године.  

Мерно место: Пљакин шанац 

 

Средња годишња концентрација (мг/м3) 

Година Сумпор-диоксид Чађ Азот-диоксид 

2008 / / 16,10 

2009 / / 39,39 

2010 / / 19,86 

2011 / 17,47 43,85 

2012 11,24241667 18,66 36,12 

2013 1,6173 19,81 30,66 

2014 <5 20,19 34,58 

2015 <5 15,09 34,45 

2016 2.012 26,12 36,67 
 

Извор: Завод за јавно здравље Краљево 

 

На основу података из табеле 7. и 8., које представљају средње годишње 

вредности загађујућих супстанци у ваздуху, добијених на мерним местима ЗЗЈЗ и 

Пљакин шанац, запажа се да вредност горњих граница није премашена. На основу 

тога долази се до закључка да је квалитет ваздуха на територији општине Краљево на 

високом нивоу. 
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Табела 9. Квалитет ваздуха у општини Краљево за период од 2005. до 2016. године. Укупно 

таложених материја 

 

Средње годишње вредности укупно таложених материја (мг/м2) 

Година 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Магнохром 148,89 89,73 143,69 120,39 189,85 214,92 / / / / / 

СО 131,47 99,06 219,81 92,07 133,78 149,17 140,97 129,23 224,57 209,50 144,62 

ЗЗЈЗ 113,95 83,85 144,25 131,63 116,99 167,69 134,88 184,90 203,97 353,50 147,37 

Пекара Грдица 108,34 79,16 109,05 181,21 139,86 171,47 117,02 176,35 206,10 244,30 196,12 

Аутобуска  263,07 119,33 164,94 206,89 200,52 177,36 171,25 204,24 225,02 223,73 146,12 

Сијаће поље 137,60 78,95 114,51 175,06 139,57 184,90 113,14 109,01 229,23 206,20 171,30 

Рибница 120,64 75,98 102,72 157,79 126,29 178,00 109,82 133,53 223,27 206,84 165,93 

Женева 131,08 110,92 123,75 133,88 115,90 146,48 107,08 77,56 182,93 169,19 146,56 

Пљакин шанац / / / / / / 108,28 119,50 192,75 167,56 153,31 

 

Извор: Завод за јавно здравље Краљево 

Што се тиче средње годишње вредности укупно таложених материја (табела 

бр. 9.) граничне вредности имисије за годину износи  200 мг/м2/дан. На основу тога 

долази се до закључка да је за период од 2005. до 2016. године, квалитет ваздуха био 

знатно лошији током 2014. и 2015. године. Такође, је уочљиво да је квалитет ваздуха 

за целокупан период на мерним местима „Женева“ и „Пљакин шанац“ на високом 

нивоу. Треба истаћи да се током 2016. године квалитет ваздуха на свим мерним 

местима значајно побољшао и налази се на високом нивоу.  

5.3. Прелог мера заштите 

Заштита ваздуха од загађења обухвата одређене мере које треба спровести 

ради његовог побољшања. Циљ примене тих мера јесте смањење емсисије штетних 

материја у ваздуху. 

„Смернице и мере које би требало спровести у циљу очувања квалитета 

ваздуха су следеће: “22 

1. подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих 

извора енергије и увођење енергетске ефикасности; 

2. измештање транзитног саобраћаја ван градског језгра изградњом обилазнице; 

3. обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и 

озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа); 

4. смањење броја индивидуалних котларница, ширењем система централизованог 

снабдевања енергијом; 

5. сви постојећи и планирани производни и други погони, који представљају 

изворе аерозагађивања у обавези су да примене најбоље доступне технике и 

технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја 

у животну средину; 

                                                           
22Генерални урбанистички план Краљево 2020, Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности градске управе Краљево 
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6. обавезан мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва; 

7. обавезну доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха; 

8. редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим 

законом; 

9. стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 

животне средине. 

 

6. Стање и проблеми квалитета вода општине Краљево 

Хидросфера је водени омотач Земље и представља највеће станиште свих 

живих организама на планети. Вода заузима скоро ¾ површине Земље. Највећи део 

те воде распрострањен је у светском океану и глечерима (97,3%), док осталих 2,7% 

представљају копнене воде. 

Вода представља извор живота на Земљи. За нормалан живот свих живих 

бића неопходно је да вода у којој живе или коју користе мора имати природан 

хемијски састав и природне карактеристике. Када се услед  деловања човека промени 

њен хемијски састав, као и односи који у њој владају, кажемо да је загађена. 

Реке Србије припадају сливовима Црног, Јадранског и Егејског мора. Сливу 

Црног мора припада 87,7%, сливу Јадранског 11,5%, а сливу Егејског 2,2% 

територије наше земље. Све реке на територији општине Краљево припадају сливу 

Црног мора, тиме и река Ибар која се заједно са својим притокама улива у Западну 

Мораву. 

6.1.   Извори и степен загађења површинских вода 

Град Краљево има улогу привредног центра у коме су се налази скоро сви 

привредни капацитети ове општине, који у већој или мањој мери загађују воду. У 

најзначајније загађиваче у оквиру привредног сектора спадају: индустријски  погони, 

животињске фарме, погони за прераду воћа и поврћа, млекаре, месаре и др. 

Количина и квалитет отпадних вода које се најчешће директно испуштају у локалне 

водотоке не испитују се од стране надлежних овлашћених институција, тако да се 

степен загађења вода путем ових загађивача не може тачно утврдити. 

Највећи број регистрованих загађивача на подручију реке Ибар је велики број 

производно-прерађивачких капацитета рударско-металурушког система Трепча. Овај 

систем се протеже у правцу Рашка-Косовска Митровица-Приштина поред реке Ибар 

и реке Ситнице на дужини од око 120 км. Поред саме реке Ибар налази се девет 

индустријских депонија великих површина које чине примарне загађиваче Ибра 

тешким металима. Металуршки и хемијски погони, термоелектрана и фабрика 

акумулатора стварају велику масу гасова и депонија, што веома утиче на загађење 
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животне средине.  Реку Ибар загађују и комуналне и индустријске отпадне воде које 

се не пречишћавају у потребном обиму. 

Значајни загађивачи су и бројне мање радионице и компаније за израду одеће 

од џинса у Новом Пазару. Оне испуштају отпадне материје у воде реке Рашке и 

Јошанице које се уливају у реку Ибар и дају води плаву боју. 

Систематско праћење квалитативних карактеристика подразумева узорковање 

физичко-хемијске, хемијске, биолошко-бактериолошке и радиоактивне анализе воде 

у циљу идентификације пописаних показатеља квалитета вода.  

На станицама где се врши мерење квалитета вода, прате се следећи 

параметри:23растворени кисеоник, проценат засићења кисеоником, БПК5, ХПК, 

степен сапробности, суспендоване материје, растворене материје, pH, видљиве 

отпадне материје, боја, мирис, температура, укупна тврдоћа, сулфати, хлориди, 

фосфати, нитрити, укупни феноли, олово, цинк, бакар, кадмијум, кобалт, никл, 

гвожђе, сребро. 

Могу се запазити и повећане концентрације масти, уља и фенола, који чине 

главне загађујуће материје површинских вода. 

На основу података из табеле бр. 10., која приказује нормиране вредности 

карактеристичних параметара квалитета по класама водотока, прави се 

класификација река. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23Ћурчић, С., Милуновић, С., Филиповић, Д., (2012) Извори загађења воденог екосистема на 

регионалном нивоу отпадом од аутоиндустрије, Асоцијација за квалитет и стандардизацију Србије, 

Фестивал квалитета 2012, Крагујевац 
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Табела 10. Нормиране вредности карактеристичних параметара квалитета по 

класама водотока 

 

Редни 

број 
Показатељ 

I 

класа 

II 

класа 

IIа 

класа 

IIб 

класа 

III 

класа 

IV 

класа 

1. 

Суспендоване материје 

при сувом времену у 

mg/l највише до: 

10 30 30 40 80 - 

2. 

Укупни суви остатак 

при сувом времену у 

mg/l највише до: 

- за површинске воде и 

природна језера 

- за подземне воде 

 

350 

800 

1000 

1000 

1000 

1000 

1500 

1000 

1500 

1500 
-- 

3. pH вредност 
6,8-

8,5 

6,8-

8,5 
6,8-8,5 6,5-8,5 6,0-9,0 - 

4. 

Растворљиви кисеоник у 

mg/l најмање (не 

примењује се на 

подземне воде и 

природна језера) 

8 6 6 5 4 0,5 

5. 

Петодневна биохемијска 

потрошња кисеоника у 

mg/l највише до: 

2 4 4 6 7 - 

6. 

Степен сапробности 

према Либману (не 

примењује се на 

подземне воде и 

природна језера) 

Oligos

aпроб

ни 

Batam

ezoсап

робни 

Batame

zoсапро

бни 

Betaalfa 

mezosa 

сапроб

ни 

alfamez

oсапроб

ни 

- 

7. 

Степен биолошке 

продуктивности 

(примењује се само за 

језера) 

Oligot

rofni 

Eutrof

ni 
Eutrofni - - - 

8. 

Највероватнији број 

колиформних клица у 

100 ml воде највише до: 

200 6000 6000 10000 - - 

9. 
Видљиве отпадне 

материје 
без без без без без без 

 

Извор: Сл. гласник СРС бр. 5/68 

 

 У табели бр. 11. представљена је класификација река које протичу кроз 

општину Краљево. Уредбом о категоризацији водотока није обухваћена река 

Лопатница (притока Ибра), при том се подразумева да јој је додељена I класа вода. 

 

 

 



42 
 

Табела 11.  Класификација река које протичу кроз општину Краљево 

Река Део тока реке Класа 

Западна Морава 

 

Од ушћа Липничке реке до 

ушћа реке Ибар  
IIа 

Од ушћа реке Ибар до ушћа 

реке Расине 
IIа 

Ибар 

 

Од ушћа реке Ситнице до 

ушћа реке С  
IIб 

Од ушћа реке Студенице до 

ушћа у Западну Мораву 
IIа 

Гружа 
Од ушћа реке Каменице до 

ушћа у Западну Мораву  
IIа 

Студеница 
Од изворишта до ушћа у 

Ибар  
I 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Анализом података из табеле бр. 11. може се доћи до закључка, да река 

Западна Морава од ушћа Липничке реке до ушћа у реку Расину припада IIа класи. 

Река Ибар од ушћа реке Ситнице до ушћа реке Студенице припада IIб класи, док 

од ушћа реке Студенице до ушћа у Западну Мораву припада IIа класи. Што се тиче 

реке Груже од ушћа реке Каменице до ушћа у Западну Мораву припада IIа класи. Од 

изворишта до ушћа у Ибар река Студеница припада I класи. 

6.2 .   Праћење квалитета површинских вода 

Уредбом о класификацији вода утврђена је општа подела свих вода према 

степену загађености и намени у четири класе: 24 

Класа I – воде које се у природном стању или после дезинфекције могу 

употребљавати или искоришћавати за снабдевање насеља водом за пиће, у 

прехрамбеној индустрији и за гајење племенитих врста риба (салмонида);  

Класа II – воде које су подесне за купање, рекреацију и спортове на води, за 

гајење мање племенитих врста риба (ципринида), као и воде које се уз нормалне 

методе обраде (коагулација, филтрација и дезинфекција) могу употребљавати за 

снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији;  

Класа III – воде које се могу употребљавати или искоришћавати за 

наводњавање и у индустрији, осим у прехрамбеној индустрији;  

Класа IV – воде које се могу употребљавати или искоришћавати само после 

посебне обраде ; 

                                                           
24Уредба о класификацији вода,Сл. гласник СРС, бр. 5/68 
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VK стање – ван класно стање.  

У оквиру класе II (Уредба о класификацији вода) оформљене су две поткласе 

и то:  

Поткласа IIа – обухвата воде које се уз нормалне методе обраде (коагулација, 

филтрација и дезинфекција) могу употребљавати за снабдевање насеља водом за 

пиће, за купање и у прехрамбеној индустрији;  

Поткласа IIб – обухвата воде које се могу искоришћавати или употребљавати 

за спортове на води, рекреацију, за гајење мање племенитих врста риба (циприниде) 

и за појење стоке.  

Подела вода у класе и поткласе извршена је на основу показатеља њиховог 

квалитета и њихових граничних вредности.  

Хидролошка мерења и осматрања на територији општине Краљево врше се од 

стране РХМЗ Србије. Основна организациона јединица је Хидролошка реонска 

станица Краљево (слив Западне Мораве). Осматрачка мрежа је сачињена од 38 

станица, од којих се 10 налази на територији саме општине. На станицама се врши 

осматрање водостаја, температуре воде, суспендовани нанос и појава леда. 

На територији општине Краљево су следеће мерне станице површинских 

вода:25 

 Западна Морава –Милочај; 

 Ибар -Ушће, Лопатница Лакат и Краљево; 

 Студеница -Девићи , Мланча и Ушће; 

 Лопатница -Богутовац; 

 Рибница –Рибница. 

Квалитет воде реке Ибар прати се на мерним станицама на којима се прате 

параметри који указују на загађеност воде и степен њене загађености. 

 

 

 

 

 

                                                           
25Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 
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Табела 12. Квалитет воде реке Ибар измерено на мерној станици Краљево, за период од 2007.-

2013. године 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

Упоређући основне параметре за одређивање квалитета воде са параметрима 

извршених на мерној станици Краљево у периоду од 2007.-2013. године, долази се до 

следећих закључака : 

- средња вредност параметра „растворени кисеоник“ износи 10,87, што указује да 

Ибар на овој мерној станици припада I класи; 

- средња вредност параметра „БПК5“ износи 2,43, што указује да по овом 

параметру Ибар припада IIа класи; 

- средња вредност параметра „pH“ износи 8,42 по коме  Ибар припада III класи; 

- средња вредност параметра „суспендоване материје“ износи 24,36 и чини да 

Ибар припада II и IIа класи; 

- са основу извршених мерења у овом периоду вода реке Ибар је без боје и 

мириса, али и без видљивих отпадних материја, што је на основу ових 

параметара сврстава у I класу. 

Табела 13. Квалитет воде реке Ибар измерено на мерној станици Рашка, за период од 2007-

2013. године 
 

Параметар квалитета 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Средња 

вредност 

Растворени кисеоник 9,87 10,42 10,26 10,88 9,8 10,29 9,64 10,17 

Проценат засићења 

кисеоником 
84,5 87 88,33 95,33 87,08 91,63 88,5 88,91 

БПК5 2,75 2,99 2,22 2,39 2,04 2,67 2,65 2,53 

ХПК 4,64 4,63 2,9 3,28 3,4 4,68 4,07 3,94 

pH 8,15 8,5 8,45 / 8,37 8,43 8,71 8,44 

Суспендоване материје 30,72 27,27 23,25 40,66 37,25 41,36 49,63 35,73 

Видљиве отпадне материје без без без без без без без без 

Боја без без без без без без без без 

Мирис без без без без без без без без 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

Параметар квалитета 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Средња 

вредност 

Растворени кисеоник 11,17 10,79 10,52 11,09 10,9 10,64 11 10,87 

Проценат засићења 

кисеоником 
98,9 94,66 94,45 102 99,41 97,09 99,66 98,02 

БПК5 3,27 2,97 2,16 2,45 2,3 2,07 1,82 2,43 

ХПК 4,6 4,31 3,79 3,75 3,64 3,96 4,13 4,03 

pH 8,48 8,39 8,42 8,28 8,46 8,44 8,44 8,42 

Суспендоване материје 31,91 23,75 24 22,75 23,66 14,09 30,33 24,36 

Видљиве отпадне материје без без без без без без без без 

Боја без без без без без без без без 

Мирис без без без без без без без без 
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Као и код претходне табеле вршено је упоређивање параметара за одређивање 

квалитета воде са параметрима на мерној станици Рашка за период од 2007.-

2013.године. На основу тих података долази се до следећих закључака : 

- према параметару „суспендоване материје“ и „БПК5“ припадају II и IIа класи; 

- док према параметару „pH“ вредности припада I, II и IIа класи; 

- на овој мерној станици III класи припада параметар „растворени кисеоник“; 

- видљивих отпадних материја нема; 

- вода реке Ибар на овој мерној станици је без боје и мириса. 

Табела 14. Квалитет воде реке Ибар измерено на мерној станици Ушће, за период од 

2007.-2013.године 
 

Параметар квалитета 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Средња 

вредност 

Растворени кисеоник 10,6 10,23 10,46 / 10,72 11,18 / 10,64 

Проценат засићења 

кисеоником 
99,45 95,18 94,27 / 99,54 102,09 / 98,11 

БПК5 3,27 2,91 2,67 / 2,25 1,74 / 2,57 

ХПК 4,67 4,16 4,1 / 3,26 4,81 / 4,20 

pH 8,4 8,38 8,31 / 8,6 8,53 / 8,44 

Суспендоване материје 14,18 18,81 33,36 / 23,72 28,72 / 23,76 

Видљиве отпадне материје без без без / без без / без 

Боја без без без / без без / без 

Мирис без без без / без без / без 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

На мерној станици Ушће, није вршено мерење за 2010. и 2013. годину. 

Упоређујући параметаре за период од 2007. до 2009. и 2011. до 2012. године, и на 

основу тих упоређивања изведени су следећи закључци:  

- II и IIа класи припадају параметри „растворени кисеоник“,  „суспендоване 

материје“ и „БПК5“; 

- трећој класи припада параметар „pH“ вредности; 

- вода реке Ибар на овој мерној станици је без боје и мириса, као и без видљивих 

отпадних материја. 
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Табела 15.Квалитет воде Западне Мораве измерено на мерној станици Краљево, 

 за 2005. годину 

 

Параметар квалитета 2005 

Растворени кисеоник 11,075 

Проценат засићења кисеоником 94,91 

БПК5 2,87 

ХПК 3,29 

pH 8,3 

Суспендоване материје 17,09 

Видљиве отпадне материје без 

Боја без 

Мирис без 

 

Извор :Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Упоређући основне параметре за одређивање квалитета воде са параметрима 

извршених на мерној станици Краљево за 2005. годину, следи закључак да: 

- средња вредност параметра „растворени кисеоник“ износи 11,075 што указује да 

Запада Морава на овој мерној станици припада I класи; 

- средња вредност параметра „БПК5“ износи 2,87 по чему Западна Морава 

припада II и IIа класи; 

- средња вредност параметра „pH“ износи 8,3 и по овом параметру Западна 

Морава припада III класи; 

- средња вредност параметра „суспендоване материје“ износи 17,09 према чему 

припада II и IIа класи; 

- на основу извршених мерења у овом периоду вода Западне Мораве је без боје и 

мириса, али и без видљивих отпадних материја, што је на основу ових 

параметара сврстава у I класу. 

 

6.3.   Предлог мера заштите површинских вода 

Заштита површинских вода спроводи се у складу са циљевима заштите 

животне средине, односно у циљу:26 

 очувања живота и здравља људи; 

 смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода река и потока; 

 обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене; 

 заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета 

животне средине. 

                                                           
26Генерални урбанистички план Краљево 2020, Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности градске управе Краљево 
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Да би се воде на подручју општине Краљево заштитиле и унапредиле 

потребно је предузети низ мера: 

1. обезбедити заштиту, унапређење и обнављање свих површинских вода; 

2.  спречити директно и индиректно загађивање (уношење супстанци или топлоте 

у воду или земљиште које могу бити штетне по људско здравље, квалитет 

акватичних екосистема, приобалних екосистема); 

3. забранити испуштање (уношење) свих врста отпадних вода које садрже 

загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности и које могу 

довести до погоршања тренутног стања свих површинских вода; 

4. забранити коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу 

ширине до 5 метара од свих водотокова; 

5. забранити коришћење напуштених бунара као септичких јама. 

7. Загађење земљишта општине Краљево 

„Земљиште представља површински и растресити слој литосфере у коме су 

створени услови за живот биљака из којег се оне снабдевају минералним материјама 

и водом.“ 27 Физичка и хемијска својства земљишта зависе од геолошкох супстрата и 

других фактора који се могу мењати деловањем природних процеса и утицајем 

човека и његових активности. 

„Загађење земљишта је процес одлагања и уношења опасних и штетних 

материја на површину земљишта и у земљиште узорковано људском активношћу 

или природним процесима.“28 Може се рећи и да  „загађено земљиште је земљиште у 

коме су установљене концентрације опасних и штетних материја изнад граничних 

вредности.“29 

Приликом загађења земљишта долази до промена његових карактеристика 

које се манивестују тако што се испољавају одступања од вредности  појединих 

параметара, који неминовно воде ка смањењу плодности и његовог квалитета. 

Земљиште се најчешће загађује: 

1. минералним ђубривима (неадекватна количина и врста); 

2. употребом хемијских средстава за заштиту биља (пестициди); 

3. тешким металима (комунални и индустријски отпад); 

4. преко ваздуха (механичке честице и аеросоли: термоелектране, индустријски 

погони, саобраћај); 

5. ерозијом (сечом шума, неправилном обрадом земљишта) и др. 

                                                           
27Кићовић Д, Јакшић П, Кићовић Д. ,(2012), Основе заштите и унапређења животне средине, 

Универзитет у Приштини  са седиштем у Косовској Митровици и Висока туристичка школа струковних 

студија, Косовска Митровица и Београд 
28Закон о заштити земљишта,  „Сл. Гласник РС“, бр. 112/2015 
29Закон о заштити земљишта,  „Сл. Гласник РС“, бр. 112/2015 
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На територији општине Краљево заступљен је велики број типова, подтипова 

и варијетета земљишта: алувијална земљишта, ливадска, смонице, псеудоглеј, 

лесивирано земљиште, кисело смеђе земљиште, хумусно-силикатно земљиште 

(ранкер). Ризику од загањења посебно су изложена земљишта у близини 

индустријских постројења, као и оне површине на којима се обавља интензивна 

биљна производња са великим учешћем хемизације (минерална ђубрива, пестициди). 

7.1.   Извори и степен загађења земљишта 

На територији општине Краљево земљиште је дужи временски период 

изложено значајном степену деградације због интезивне пољопривредне 

производње, посебно због неправилног и неодговарајућег коришћења хемијских 

средстава. Основне карактеристике тренутног стања квалитета земљишта су следеће: 

 на преко 60% територије општине Краљево заступљена су кисела земљишта; 

 већина земишта се одликује малим садржајем хумуса ( најчешће 2-3%); 

 у највећем делу испитиваног земљишта краљевачке општине учешће тешких 

метала прелази максималне дозовљене вредности (МДК), од којих су највише 

заступљени гвожђе, никл, хром, итд. 

 обавља се мониторинг контоле квалитета земљишта;  

 не постоји законска обавеза да корисници пољопривредног земљишта обављају 

агро-хемијске анализе на рачун државе или општине. 

Агенција за заштиту животне средине је на територији општине Краљево  у 

2012. години започела рад на одређивању стања загађености  и степена оштећености 

земљишта, као и увођење метода за узорковање и испитивање квалитета земљишта. 

Испитивања су извршена на четри локалитета. 
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Табела 16. Локалитети испитивања земљишта у Краљеву 2012.године 

 

Бр. лока-

литета 

Опис 

локалитета 
Подручје Надморска 

висина 

Географ-

ска 

дужина 

Географ-

ска 

ширина 

Локалитет 1 

Запуштена 

површина у 

делу 

индустријске 

зоне–Шеовац 

Непољопри-

вредо 

подручје у 

непосредној 

близини 

индустријске 

зоне 

191,9 20,6691 43,7396 

Локалитет 2 

Приватан 

посед 

са леве стране 

од 

главног улаза у 

фабрику 

електротермих 

производа 

Магнохром 

Пољопривред

о 

подручје у 

непосредној 

близини 

Локалитет 1 

индустријске 

зоне 

197 20,7267 43,7331 

Локалитет 3 
Градски парк 

–Пљакин 

шанац 

Градски 

парк 213,7 20,6971 43,720 

Локалитет 4 

Зона 

изворишта 

водоснабдева

ња 

Извориште 

водоснабде-

вања 210 20,6378 43,716 

 

Извор: Агенција за заштиту животне средине Републике Србије 
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Табела 17. Укупан садржај тешких метала у земљишту(mg/kg) 

 

 
Извор: Одсек за заштиту животне средине града Краљева 

 

На основу табеле бр. 17. може ce закључити да вредности укупног садржаја 

кадмијума, олова, бакра, никла, цинка, хрома и арсена премашују граничне 

вредности према „Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду 

ремедијационих програма.“30 Концентрације кадмијума, никла и арсена прелазе и 

ремедијациону вредност према истој Уредби. 

Уколико се вредности посматрају према Максимално Дозвољеним 

Количинама (МДК) опасних и штетних материја из „Правилника о дозвољеним 

количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и 

                                                           
30"Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/10, 92/2011, 93/2012 и 25/2015); 

Краљево 
Дубина 

(cm) 
Cd Pb Cu Ni Zn Cr As 

Локалитет 1 10 51.6 30.6 19.4 132.3 346.0 86.6 7.3 

Локалитет 2 
10 28.8 31.6 48.8 75.5 399.0 95.4 9.0 

30 3.6 57.1 36.1 136.3 80.5 101.8 20.2 

Локалитет 3 
10 5.8 51.5 30.3 207.9 96.3 147.8 23.4 

30 1.7 49.6 30.4 235.2 109.3 112.9 21.9 

Локалитет 4 10 3.3 280.5 50.5 408.8 720 242.2 168.6 

Гранична 

вредност 

према Уредби 

(Сл.Гласник 

РС 88/10) 

 0.8 85 36 35 140 100 29 

Ремедијациона 

вредност 

према Уредби 

(Сл.Гласник 

РС 88/10) 

 12 530 190 210 720 380 55 

МДК према 

Правилнику 

(Сл.Гласник 

РС 23/94) 

 3 100 100 50 300 100 25 
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методама њиховог испитивања“31на локалитетима су такође прекорачене МДК 

вредности за кадмијум, олово, никл, цинк, хром и арсен. 

Испитивање земљишта обављено је и током 2015. године од стране Агенције 

за заштиту животне средине. Испитивања су извршена на два локалитета. Први 

локалитет налази се у близини војног резервоара за керозин у близини села 

Витановца, а други локалитет је изворише у близини села Чибуковац. Узорковање је 

вршено на две дубине од 0-30 см, и 30-50 см. Испитивано је присуство тешких 

метала у земљишту (бакра, никла и цинка). 

Табела 18. Укупан садржај тешких метала у земљишту 

 

Краљево Дубина (см) Cu Ni Zn 

Локалитет 1 10 37.7 254.3 131 

Локалитет 2 
30 35.2 351.7 161.1 

50 4.5 201.3 162.3 

 

Извор: Одсек за заштиту животне средине  града Краљева 

 

На основу добијених резултата види се да концентрације бакра и цинка 

прелазе граничне вредности према наведеној Уредби, а концетрација никла је 

прешла ремедијационе вредности. 

Уколико се вредности посматрају према Максимално Дозвољеним 

Количинама (МДК) опасних и штетних материја према наведеном Правилнику 

прекорачене су вредности на оба локалитета за никл. 

„На основу одрађених анализа може се закључити да су основни проблеми 

следећи:“32 

 непостојање мера санације деградираних земљишта; 

 недовољна едукованост пољопривредних произвођача. 

 

 

                                                           
31"Правилник о количинама опасних и штетних материја у земљишу и води за наводњавање и методама 

њиховог испитивања, (Службени гласник РС" бр. 23/94) 
32Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 
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7.2.  Предлог мера заштите 

„Заштита земљишта представља скуп мера и поступака који се примењују 

приликом планирања, уређења, коришћења земљишта и заштите од загађења и 

деградације, са циљем очувања и обезбеђења свих његових функција и спроводи се 

на основу Закона о заштити земишта који предвиђа предузимање следећих мера:33 

1. системско праћење стања и квалитета земљишта у циљу очувања морфолошких, 

физичких, хемијских и биолошких особина; 

2. праћење индикатора стања и ризика од деградације земљишта; 

3. прећење, предвиђање и спречавање активности које би могле да буду или јесу 

узрок штетних промена земљишта; 

4. планирање и интегрисање мера заштите земљишта у секторске политике и 

планове; 

5. утврђивање права, обавеза и одговорности власника, односно корисника 

земљишта; 

6. праћење утицаја површинских и подземних вода на земљиште; 

7. контрола, ограничавање и спречавање уношења загађујућих, опасних и штетних 

материја у или на земљиште; 

8. примена поступака санације, ремедијације и рекултивације земљишта; 

9. вршење инспекцијског надзора; 

10. други надзори над радом субјеката заштите земљишта. 

8. Отпад и загађење животне средине 

Под отпадом се, према одредбама Закона о управљању отпадом подразумева 

сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производне, услужне или 

друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које 

настају у потрошњи и које са аспекта произвођача, односно потрошача нису за даље 

коришћење и морају се одбацити.34 Сва предузећа која се баве отпадом и 

прикупљањем отпада морају да поступају у складу са Законом о управљању 

отпадом. Један од највећих проблема са аспекта заштите животне средине јесте 

неадекватно управљање отпадом. Тако да сваки појединац својом непажњом ствара 

отпад и тиме доприноси загађењу животне средине.  

Може се рећи да не постоји доказан директан утицај отпада на људско 

здравље, али се индиректно угрожавање здравља може испољити на следећи начин : 

 разношење отпада у непосредну околину ветром, али и од стране животиња које 

се хране на депонијама; 

 неконтролисано издвајање гасовитих загађујућих материја у концентрацијама 

опасним по људско здравље; 

                                                           
33Закон о заштити земљишта,  „Сл. Гласник РС“, бр. 112/2015 
34Закон о управљању отпадом, Сл. Гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 
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 ширење непријатних мириса; 

 паљење отпада и емисија продуката сагоревања; 

 неконтролисано продирање загађених вода са депоније и угрожавање бунара и 

водотока у широј околини. 

8.1. Врсте отпада 

Постоје више врста отпада, прва и основна подела је према токсичности, 

саставу и месту настанка.  

Слика 13. Подела отпада 

 

Извор :http://www.sepa.gov.rs 
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8.2.   Управљање отпадом 

„Отпад  је свака материја или предмет коју држалац одбацује, намерава или је 

неопходно да одбаци.“35 Управљање отпадом обухвата функције сакупљања, 

трансфера, третмана, рециклаже, поновне упoтребе и одлагања отпада. Управљање 

отпадом је сложен процес који подразумева контролу целокупног система поступања 

са отпадом, од настанка, преко сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања као 

завршне фазе у овом систему. 

„Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама 

смањења: 

1. загађења вода, ваздуха и земљишта; 

2. опасности по биљни и животињски свет; 

3. опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; 

4. негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; 

5. нивоа буке и непријатних мириса.“36 

За управљање комуналним отпадом у граду Краљеву задужена су два 

одељења и то у оквиру Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено 

комуналне делатности, као и у оквиру Одељења за инспекцијске послове.  

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ надлежно је за одлагање и управљање 

отпадом у граду Краљеву, као и његовој општини. Делатности које су поверене овом 

предузећу су следеће :37 

 одржавање и коришћење водовода; 

 одржавање градске канализације; 

 управљање и одржавање градских паркова и осталих зелених површина, улица, 

тротоара, расадника, цвећара за потребе паркова; 

 коришћење градског купатила; 

 управљање и одржавање градског гробља; 

 руковођење и спровођење службе градске чистоће; 

 руковођење кафилеријском службом; 

 обављање разних зидарских услуга и мањих оправки стамбених зграда; 

 чишћење јама и изношење фекалија; 

 вршење електроинсталатерских услуга. 

                                                           
35Закон о управљању отпадом, Сл. Гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 
36Закон о управљању отпадом, Сл. Гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 
37http://www.jkpcistocakv.rs/ 
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У оквиру сваке делатности постоје одређене службе које су задужене за 

правилно функционисање. Тако и радна јединица која је задужена за управљање 

отпадом у свом саставу има 4 службе и то:38 

 Служба  за  изношење,   транспорт  и  депоновање  смећа (комунални  и  

индустријски  отпад) са одржавањем градске депоније; 

 Служба за одржавање хигијене јавнопрометних површина (прање и чишћење); 

 Служба за одржавање комуналне хигијене у Ушћу; 

 Служба ''Радионица'' одржавање и оправка механизације(специјалних и осталих  

моторних возила и радних машина). 

Како би се контролисало и олакшано вршило скупљање отпада, потребно је 

имати одговарајуће посуде. Посуде које се користе за прикупљање отпада на 

територији општине Краљево, према подацима из Локалног плана су следећа :39 

 канте од 120 литара  -1738 комада; 

 контејнери од 1,1 м³  - 1710 комада; 

 контејнери од 5 м³  - 57 комада; 

 различите недефинисане посуде (нарочито у сеоским срединама,  запремине од 

15 до 200 литара) – 5100 комада.  

Отпад из приватних кућа складишти се у контејнерима запремене 1,1 м³, 

такође ce одлаже и у класичним кантама од 120 литара, док чак 5000 домаћинства 

одлаже отпад у нетипским контејнерима. Домаћинства која се налазе изван града 

комунални отпад одлажу у контејнерима запремине 5 м³. 

Стамбене зграде искључиво користе контејнере запремине 1,1 м³ за одлагање 

отпада. Код сеоских домаћинства код којих је успостављена услуга скупљања отпада 

одлаже се у контејнере запремине 1,1 м³. Остали корисници услуга такође, за 

одлагање отпада, користе контејнере запремине 1,1 м³, изузев једног броја малих 

производних предузећа, која отпад одлажу у отворене контејнере запреминеу 4,5-5 

м³. Hа основу ових наведених података може се рећи да се на овај начин опслужује 

око 55 објеката - корисника услуга укључујући и индустријске објекте. 

За сакупљање и транспорт отпада користе се за то наменска возила, тзв. 

аутосмећари и аутоподизачи. На основу података који су наведени у извештајима 

ЈКП „Чистоћа“, ово предузеће располаже следећим возилима : 

 9 возила за пражњење контејнера V=1,1 м3 ;    

 3 возила за пражњење контејнера V=5 м3 ;    

 4 возила за прање (аутоцистерне);    

 1 возило за пражњење, прање и дезинфекцију судова за смеће;    

                                                           
38Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 
39 Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 
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 1 возило за чишћење јавнопрометних површина (ауточистилица);    

 1 возило за превоз цвећа (фургон);    

 2 погребнa возила;    

 1 теретно возило мање носивости;    

 4 путничка возила и    

 4 трактора.   

„Предузеће ЈКП “Чистоћа“ прикупља и трајно депонује комунални отпад на 

подручју Краљева, Конарева, Матарушке и Богутовачке бање, Сирче, Шумарица, 

Витановца, Витковца, Ратине, Ушћа и Студенице (манастирски комплекс и објекти у 

непосредној близини (60 км од Краљева)).“40 Међутим, сакупљање комуналног 

отпада не покрива целокупну територију града Краљева, свега 61.2% домаћинства је 

покривено организованим сакупљањем и одлагањем отпада. 

На основу табеле бр. 20. можемо видети колико домаћинства има и колико је 

покривено услугом одлагања отпада.  

Табела 20.Обухват прикупљања комуналног отпада 

 

Назив насеља 

Укупан број 

домаћинстава у 

насељу 

Број домаћинстава 

обухваћених 

прикупљањем отпада 

Краљево 20436 20436 

Рибница 881 881 

Матарушка Бања 1089 1060 

Адрани 736 36 

Витановац 639 32 

Витковац 353 245 

Грдица 274 245 

Жича 1385 354 

Јарчујак 307 290 

Кованлук 767 412 

Ковачи 422 300 

Конарево 1193 394 

Ратина 1013 74 

Сирча 500 239 

Чибуковац 389 300 

Шумарице 201 137 

Ушће 663 405 

Богутовац 279 21 

Бапско Поље 88 / 

Баре 45 / 

Бзовик 61 / 

Бојанићи 34 / 

Борово 58 / 

Брезна 47 / 

Брезова 149 / 

Бресник 72 / 

Буковица 194 / 

Врба 412 / 

                                                           
40Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 
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Врдила 300 / 

Врх 33 / 

Гледић 137 / 

Годачица 332 / 

Гокчаница 27 / 

Дедевци 127 / 

Долац 55 / 

Драгосињци 215 / 

Дражиниће 29 / 

Дракчићи 217 / 

Дрлупа 47 / 

Ђаково 84 / 

Заклопача 312 / 

Закута 72 / 

Замчање 17 / 

Засад 36 / 

Каменица 65 / 

Камењани 82 / 

Лађевци 431 / 

Лазац 299 / 

Лешево 94 / 

Лозно 42 / 

Лопатница 120 / 

Маглич 23 / 

Матаруге 146 / 

Међуречје 30 / 

Мељаница 58 / 

Метикош 206 / 

Милавчићи 152 / 

Милаковац 172 / 

Милиће 80 / 

Милочај 296 / 

Мланча 78 / 

Мрсаћ 415 / 

Мусина Река 90 / 

Обрва 223 / 

Опланићи 280 / 

Орља Глава 43 / 

Пекчаница 126 / 

Петропоље 100 / 

Печеног 161 / 

Плана 22 / 

Полумир 85 / 

Поповићи 92 / 

Предоле 58 / 

Прогорелица 289 / 

Раваница 226 / 

Река 47 / 

Роћевићи 156 / 

Рудно 96 / 

Рудњак 87 / 

Савово 70 / 

Самаила 537 / 

Сибница 84 / 

Станча 36 / 

Стубал 371 / 

Тавник 376 / 

Тадење 26 / 



58 
 

Тепече 83 / 

Толишница 101 / 

Трговиште 15 / 

Цветке 299 / 

Церје 200 / 

Чукојевац 363 / 

 

Извор :ЈКП ''Чистоћа'' Краљево, Годишњи извештај о управљању отпадом, 2014 

 

 

 

График 1. Прикупљање отпада у домаћинству процентуално изражено 

На основу табеле бр. 20. урађен је график који показује  процентуално 

обухваћено прикупљање отпада на територији општине Краљево. Mоже ce видети да 

се прикупљање отпада не обавља на више од пола територије, односно да је  

организованим прикупљањем обухваћено свега 38% површина, што представља 

велики проблем. 

Отпад који се произведе на територији општине Краљево одлаже се на 

градску депонију „Кулагића Ада“ која егзистира као сметлиште од 1971. године. 

Налази се северо-источно од града непосредно уз реку Западну Мораву. Ова 

депонија је од центра града удаљена је свега 2,5 км. Cметлиште je формирано на 

неорганизован начин, без система за заштиту земљишта, подземних вода и ваздуха. 

Велики проблем представља то што се на овом сметлишту довози отпад без икаквог 

одвајања. 

Први радови на овој депонији рађени су 1995. године. Тада је депонија 

ограђена, формирана је и пријемно-отпремна зона, као и гаражни простор. Међутим, 



59 
 

капацитети су и тада били недовољни. Због тога је 2004. године покренут нови 

пројекат којим се дефинише величина депоније, као и његова висина.  

Отпад се одваја на два начина и то : 

1. површински на простору алувиона и 

2. у ископаним касетама – рововима на терену тераса.  

Технологија која се примењује на овој депонији јесте систем сендвича и на тај 

начин се погоршава квалитет земљишта, воде и ваздуха. 

Санација сметлишта се обавља фазно. До данас су завршене две фазе на 

санацији сметлишта са којима је завршено чишћење приобаља од депонованог 

материјала, нивелисање сметлишта и формирање косина сметлишта, прекривање 

интерним материјалом, извођење дела техничке и биолошке рекултивације у циљу 

затварања те површине за даље одлагање, као и низ радова на поправци прилазног 

пута и интерних саобраћајница, постављање недостајуће ограде и др. 

Како би се решио проблем депоновања комуналног отпада град Краљево је 

започео преговоре са француском фирмом SEUREKA да се из програма FASEPA-a 

француске владе, издвоје средства за израду пројектне документације за подручје 

регионалног система Краљево, почев од студије оправданости до главног пројекта. 

8.3.   Мониторинг отпада 

„Агенција за заштиту животне средине Републике Србије сваке године 

израђује извештаје о стању животне средине за територију Републике Србије. У 

извештају о стању животне средине за 2014. годину, наведено је да, на основу 

података о комуналном отпаду који достављају јавна комунална предузећа локалних 

заједница, укупна количина комуналног отпада се смањује у односу на претходне 

године.“41 

На депонији града Краљева редовно се врши мерење количине, утврђивање 

врсте, као и порекло отпада. Тако да се на основу следећих табела могу видети 

количине и врсте отпада у 2014. години. 

 

 

 

 

                                                           
41Локални програм заштите животне средине града Краљева (2016-2025), Краљево 2016 
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Табела 21. Количина прикупљеног отпада у 2014.години 

 

Врсте отпада 

Количине отпада прикупљене у току 

сезонских анализа 
Средња 

годишња 

вредност 

t/год 

Пролећна 

анализа 

t/нед 

Летња 

анализа 

t/нед 

Јесења 

анализа 

t/нед 

Зимска 

анализа 

t/нед 

Комунални отпад из 

домаћинстава, предузећа и 

установа, осим кабастог 

отпада  

528.1 554.2 577.2 536.4 28548 

Кабасти отпад 26 28 20 12 1118 

Отпад са јавних површина 101,5 84,4 165 112,5 6024,2 

Грађевински шут 281 334 48 261 12012 

 

Извор :ЈКП ''Чистоћа'' Краљево, Годишњи извештај о управљању отпадом, 2014. 

 

У току различитих сезона анализом фракције одређује се структура и 

морфолошки састав отпада, што је и приказано у следећој табели за 2014. годину. 
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Табела 22. Састав комуналног отпада у 2014.години 

 

Фракције 

Анализа фракција у току сезонских анализа 
Средња 

годишња 

вредност 
Пролећна 

анализа 

 

Летња 

анализа 

 

Јесења 

анализа 

 

Зимска 

анализа 

 

Кол. 

Фрак

. (t)  

 

Удео 

%  

 

Кол

. 

Фр

ак. 

(t)  

 

Удео 

%  

 

Кол

. 

Фр

ак. 

(t)  

 

Удео 

%  

 

Кол

. 

Фр

ак. 

(t)  

 

Удео 

%  

 

Кол. 

Фра

к. (t)  

 

Удео 

%  

 

Папир и картон  0.11  22  0.1

07  

21.4  0.1

18  

23.5  0.1

11  

22.1  0.1

12  

22.25  

Стакло  0.045  8.9  0.0

46  

9.2  0.0

45  

9  0.0

45  

8.9  0.0

452  

9  

Биоразградиви отпад  0.265  53  0.2

78  

55.5  0.2

70  

54  0.2

63  

52.5  0.2

68  

53.63  

PET амбалажа  0.011  2.2  0.0

09  

1.9  0.0

09  

1.9  0.0

11  

2.2  0.0

1  

2.05  

Други пластични 

амбалажни отпад  

 

Пластичне кесе  0.008  1.5  0.0

05  

0.9  0.0

05  

0.9  0.0

075  

1.5  0.0

064  

1.2  

Остала пластика  0.014

5  

2.9  0.0

11  

2.3  0.0

11  

2.1  0.0

16  

3.1  0.0

131  

2.6  

Метал - ферозни 

амбалажни  

0.009

5  

1.9  0.0

09  

1.7  0.0

08  

1.63  0.0

11  

2.1  0.0

094  

1.83  

Метал - ферозни остали   

Метал - алуминијумске 

конзерве  

0.005

5  

1.1  0.0

05  

1  0.0

05  

1  0.0

06  

1.1  0.0

054  

1.05 

Метал - остали 

неферозни метали 

(алуминијум, бакар и 

др.)  

 

Композитни материјали 

(картон/восак, 

картон/алуминијум)  

0.009

5  

1.9  0.0

07  

1.3  0.0

06  

1.2  0.0

09  

1.7  0.0

08  

1.525 

Гума   

Текстил  0.013

5  

2.7  0.0

15  

3  0.0

15  

3  0.0

15  

2.9  0.0

146  

2.9  

Фини елементи  0.000

5  

0.1  0.0

004  

0.08  0.0

004  

0.07  0.0

005  

0.1  0.0

005  

0.08  

Остало  0.009  1.8  0.0

09  

1.7  0.0

125  

2.5  0.0

09  

1.8  0.0

098  

1.95  

УКУПНО  0.5  100  0.5  100  0.5  100  0.5  100  0.5  100  

 

Извор :ЈКП ''Чистоћа'' Краљево, Годишњи извештај о управљању отпадом, 2014 
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Главни проблеми који се јављају у вези са отклањањем отпада су следећи:  

1. постоји дефицит у броју возила која су задужена за прикупљање отпада; 

2. већ постојећа возила су застарела; 

3. не постоји одговарајућа анализа стања количине отпада коју одлаже 

становништво, како би се са што већом тачношћу утврдила организација 

кретања возила  и распоред контејнера. 

 

8.4. Предлог мера заштите 
 

На основу свега наведеног требало би предузети одређене мере за санацију 

отпада како би се поправило стање гомилања отпада и самим тим заштитила 

животна средина. Прелог мера заштите је следећи: 

1. искоренити дивље депоније; 

2. зауставити и санкционисати одлагање отпада дуж путева, водотока, и у 

насељима и спречити поновно настајање дивљих сметлишта на местима која су 

претходно очишћена; 

3. набавка одговарајућих возила за транспорт отпада; 

4. набавка већег броја посуда за одлагање отпада; 

5. формирање програма за селекцију отпада; 

6. решити проблем недовољне покривености прикупљања отпада на територији 

општине Краљево; 

7. постављањем контејнера за одвојено сакупљање отпада (“зелених острва”); 

8.  коришћењем мобилних станица за сакупљање отпада у насељима у којима није 

могуће формирање зелених острва; 

9. организовати селективно сакупљање отпада који се не може мешати са 

комуналним отпадом (опасан отпад из домаћинстава, кабасти отпад, 

грађевински шут, дотрајала возила, електронски отпад и сл.) у одређеним 

временским интервалима. 

9. Појам буке, њени извори и последице 

Једна од најраспространијих, а може се рећи недовољно уочена опасност 

савременог начина живота јесте бука. Према дефиницији бука у животној средини 

јесте нежељени или штетан звук.42  Она је практично звук коме поред физичких 

карактеристика треба додати и психофизичка штетна дејства и утицаје. Раније су 

људи слушали буку ветрова, рике животиња као и буку морских таласа. Касније са 

појавом различитих заната појавили су се и нови извори буке, али њима су били 

                                                           
42Закон о заштити од буке у животној средини, Сл.гласник РС, бр.36/2009 и 88/2010 
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изложени само поједини људи као ковачи, бубњари. Може се рећи да данас не 

постоји радно место или насеље које није изложено неком извору буке.  

Процес индустрализације и урбанизације непрекидно повећава извор буке. 

Бука у животној средини или другачије речено комунална бука, дефинише се исто 

као бука коју стварају извори који се јављају у човековом окружењу. Извор буке 

јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица 

активности људи.  

Главни извори комуналне буке могу се сврстати у две групе : 

1. извори буке на отвореном простору; 

2. извори буке у затвореном простору. 

Извори буке на отвореном простору могу се даље поделити у следеће групе : 

 саобраћај (друмски, железнички и авионски); 

 грађевинске машине које се користе при извођењу јавних радова; 

 индустрија; 

 машине за кућну употребу (косачица, моторна тестера и сл.); 

 машине и возила за комунално одржавање; 

 спортске активности; 

 концерти; 

 забавни паркови; 

 аларми. 

Извори комуналне буке у затвореном простору могу се поделити на следеће 

групе : 

 кућни апарати (усисивач, фен за косу, машине и сл.); 

 вентилациони системи и клима уређаји, пумпне станице, трафостанице; 

 уређаји за музичку репродукцију; 

 журке, дискотеке, концерти и сл. 

Неки од набројаних извора буке у затвореном простору могу се појавити и као 

извори буке на отвореном простору. 

Све више научника истиче да бука не делује само на орган слуха већ и на 

целокупан човеков организам, при чему може да изазове и трајна оштећења. Неке од 

последица деловања буке на људе су : 

 наглувост и глувоћа; 

 неуровегентетивне реакције; 

 умор и психичке реакције; 

 смањење радне и животне способности. 
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9.1.    Резултати мерења и мере предлога за смањење буке 

Мерење буке омогућава прецизну, научну анализу ометајућих звукова. Јасно  

дефинишу када звук може да изазове оштећења, омогућава предузимање одређених 

заштитних мера. Мерење и анализе звука представљају снажан дијагностички алат у 

процесу снижења буке.  

„Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање, штетних ефеката буке у животној средини дефинисане су граничне 

вредности индикатора буке по зонама."43 

Градска управа преко овлашћене и акредитоване стручне институције 

обезбеђује систематски мониторинг буке на територији града Краљева. Систематско 

мерење нивоа буке се врши од 2006. године, а обавља га Факултет за машинство и 

грађевинарство из Краљева. Факултет је овлашћен од надлежног Министарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Закон о заштити од буке у животној средини, Сл.гласник РС, бр.36/2009 и 88/2010 
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Табела 23. Системско мерење буке на територији општине Краљевo за 2017 годину 

 

Извор : Факултет за машинство и грађевинарство Краљево 

 

 

 

 

 

 

Редни 

бр. 
Meрно место Зона 

Меродавни ниво 

буке у db 

(дан,вече.ноћ) 

Највећа дозвољена вредност 

буке (дан,вече,ноћ) 

Оцена 

(дан,вече,ноћ) 

1 
ЗЦ "Студеница" ( круг старе 

болнице), зона болнице  
I 

62,2 50 Прелази 

61,9 50 Прелази 

56,8 40 Прелази 

2 

Матарушка Бања Агенс 

(паркинг, испред), зона 

болнице  

I 

53,65 50 Прелази 

52,3 50 Прелази 

50,9 40 Прелази 

3 
ОШ "Чибуковачки Партизани" 

(двориште), зона школска  
I I 

58,1 50 Прелази 

61,7 50 Прелази 

54,45 45 Прелази 

4 
Шумарска школа (двориште), 

зона школска  
I I 

59,55 50 Прелази 

57,6 50 Прелази 

55,5 45 Прелази 

5 
Берановац (стовариште 22. 

септембар), зона стамбена 
I I I 

61,85 65 Не прелази 

62,8 65 Не прелази 

59,6 55 Прелази 

6 
Рибница ( Шолајина бр. 13), 

зона стамбена  
I I I 

53,55 60 Не прелази 

52,4 60 Не прелази 

50,85 50 Не прелази 

7 

Чика Љубина (преко пута 

парка), зона стамбено 

пословна, парк  

IV 

60,85 60 Прелази 

61,1 60 Прелази 

53,35 50 Прелази 

8 

Градски кеј (парк код Дома 

друштвених организација), 

зона стамбено пословна 

IV 

59,55 60 Не прелази 

61,9 60 Прелази 

58,25 50 Прелази 

9 
Карађорђева (поред ресторана 

Женева), зона стамбена  
V 

57,3 65 Не прелази 

60,3 65 Не прелази 

55,1 55 Прелази 

10 
Јарчујак (преко пута касарне), 

зона стамбена 
V 

63.6. 65 Не прелази 

59,1 65 Не прелази 

59,9 55 Прелази 
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У табели бр. 23 су приказани резултати системског мерења буке. Приказана је 

локација на којој је вршено мерење, акустична зона, резултати мерења и гранична 

вредност. Мерење буке вршено је на 10 мерних места, тачније 30 интервала од којих  

је у 20 забележено прекорачење дозвољеног нивоа буке. Главни узрочник настанка 

буке је саобраћај. Може се закључити да су највећа прекорачења током ноћи, као и 

да су најугроженија зона 1. и зона 2. За зону 6. у 2017. години није вршено мерење. 

Опште мере заштите становништва од буке у животној средини градског 

подручја Краљева обухватају одређивање акустичних зона у складу са наменом 

простора и граничним вредностима индикатора буке у тим зонама: 

- тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним 

вредностима од 50 dB(A) у току дана и 40 dB (A) у току ноћи у којима је забрањена 

употреба извора буке који могу повисити њен ниво; 

- остале зоне – са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите. 

Посебне мере заштите становништва од буке у животној средини односе се 

на планове, пројекте и програме, за које је прописан поступак стратешке процене 

утицаја и/или поступак процене утицаја пројеката на животну средину, морају 

садржати процену нивоа буке и мере заштите у животној средини. Носиоци 

пројеката/оператери који у обављању привредних делатности емитују буку, 

одговорни су за сваку активност којом се проузрокује изложеност буци изнад 

прописаних граничних вредности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

10. Закључак 

Неконтролисаном експлоатацијом расположивих природних ресурса од 

стране савременог човека дошло је до деградације животне средине, која се огледа у 

промени физичких и хемиjских услова природних чинилаца. С обзиром на то да је 

капацитет животне средине ограничен, уколико не би  дошло до промене навика 

наступила би неповратна штета чије би последице биле фаталне по биљни и 

животињски свет, па и самог човека. 

Најснажнији видови утицаја човека на животну средину догодили су се 

процесом урбанизације и индустрализације.  У свету је последних деценија дошло до 

промене у схватању заштите животне средине, а као резлутат тога приступ о 

контроли загађења животне средине замењен је приступом засниваном на 

превенцији стварања загађења. 

У нашој земљи се не поклања довољна пажња проблему очувања животне 

средине, што је последица дугогодишње кризе, ратова, политичке и економске 

ситуације. Последњих неколико година приметан је пораст интересовања за ову 

област, иако формирање еколошке културе није нимало лак задатак и потребне су 

године да се учини напредак на том плану. Зато је неопхондо упознавати људе о 

еколошким проблемима и њиховом настанку,  какве последице могу да проузрокују, 

као и о мерама за ублажавање и елиминацију тих проблема. Чиниоци који утичу на 

формирање и мењање еколошке свести, ставова и понашања јесу култура, 

социјализација, едукација и многи други.  

Едукација и васпитање мора да укаже на то да средина која окружује човека 

представља сложени систем-биосферу, и да било какво нарушавање равнотеже 

њених чинилаца доводи до угрожавања како физичког, тако и психичког стања 

људи, нарочито оних који живе у урбаним срединама. Поред бројних погодности 

које са собом носи живот у урбаним срединама, постоје и оне негативне стране које 

утичу на здравље људи попут смањене физичке активности, појачане вибрације са 

буком, као и загађеног ваздуха и др.  

Заштићена подручија као што су национални паркови и резервати, и предели 

који нису погодни за живот човека су једини делови природе који су сачувани у 

изворном облику, и у њима нема утицаја људских активности. Из тог разлога, 

заштита животне средине постаје један од најважних задатака савременог човека. 

На основу приказаних података у раду може се доћи до закључка да је стање 

животне средине на територији општине Краљево на задовољавајућем нивоу. 

Праћењем квалитета ваздуха у периоду од 2005. до 2016. године дошли смо 

до закључка да је стање квалитета ваздуха, у испитаном периоду, веома добро. 
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Када говоримо о квалитету водених токова на територији општине Краљево, 

потребно је нагласити да се највећи број регистрованих загађивача дирекно излива 

отпадне воде у површинске водотоке од којих се нарочито издваја рударско-

металуршки систем Трепча, бројне фабрике џинса из Новог Пазара, индустријски 

погони за обраду меса, воћа и поврћа, као и бројне депоније које се налазе уз ток 

реке. Без обзира на бројне загађиваче, водени токови у општини Краљево се налазе у 

задовољавајућем стању: Западна Морава припада другој А класи, Ибар ( на основу 

параметара обрађених у раду) припада другој А и Б класи, Гружа припада другој А 

класи и Студеница припада првој класи квалитета вода. 

На територији општине Краљево постоје предели који су услед дугогодисњег 

деловања човека изменили изглед. Огромне површине пољопривредног земљишта су 

неправилним и неодговарајућим коришћењам хемијских средстава промениле свој 

природни састав, док различита индустријска постројења и депоније још више 

погоршавају већ постојеће стање. 

И поред бројних депонија које су формиране у непосредној близини града 

Краљева, до данашњег дана ни у једној од њих није изграђен систем за заштиту 

земљишта, подземних вода и ваздуха. Превасходно због тога што су исте неплански 

формиране, а отпад довози без икаквог претходног одвајања. 

Наведени негативни утицаји који угрожавају животну средину се повећавају 

њиховим заједничким утицајем и доводе до промена које се дешавају толико брзо да 

природа не може сама да се обнови и опорави. 

Потребно је предузети одређене мере заштите како би стање животне средине 

на територији општине Краљево било још боље. Томе доприносе рад и бројни 

пројекти самог града, Завода за јавно здравље Краљево, као и бројне невладине 

организације које се баве заштитом животне средине које раде на развијању 

еколошке свести код људи уз помоћ бројних ТВ емисија и штампаних медија о 

заштити животне средине. 
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Биографија 

Александра Гуџић је рођена у Липљану, 12.04.1989. године. Основну школу 

„9. Октобар“ завршила је у Прокупљу. Након завршене основне школе уписала је 

Гимназију у Прокупљу, природно-математички смер. Након завршене средње школе 

уписује студије на природно-математичком факултету у Нишу, на Департману за 

географију, смер Географија. Основне академске студије завршила је 2014. године, и 

те исте године уписује мастер академске студије на природно-математичком 

факултету у Нишу, на Департману за Географију, смер Географија. 
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